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            1 Informacje na temat niniejszego dokumentu 

                                                   1.1 Funkcja niniejszej instrukcji 

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat Stacji solar STAqua II. Są to 
między innymi informacje na temat: 

 bezpieczeństwa 

 budowy i montażu 

 instalacji i uruchomienia 

 obsługi 

1.2 Adresaci instrukcji 

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów. 

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji 

Dokument ten obowiązuje dla Stacji solar STAqua II od 03/2011. 

1.4 Załączone dokumenty 

Dla użytkownika 

 Instrukcja obsługi Stacji solar STAqua II 

 Instrukcja obsługi regulacji solar SystaSolar Aqua II 

Dla instalatora 

 Instrukcja instalowania i uruchomienia Stacji solar STAqua II 

 Instrukcja instalowania i uruchomienia regulacji solar SystaSolar Aqua II 

 Instrukcja montażu Zestaw rur falistych CPC Star z dwoma czujnikami 

 Protokół uruchomienia 

1.5 Przechowywanie dokumentów 

Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia, który powinien 
zadbać o to, aby były dostępne w razie potrzeby. 

 Informacje na temat niniejszego dokumentu 
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 Symbole i reguły opisów 

                                             

2.1 Zastosowane symbole 

W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 

obrażeń ciała w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia. 

OSTRZEŻENIE 

Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia. 

UWAGA 

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała w przypadku zlekceważenia 

tego zagrożenia. 

Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku zlekceważenia tego 

zagrożenia. 

                                              Wskazówka         Wskazówka zawierająca dodatkowe, pomocne informacje. 

2.2 Reguły opisów 

 W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące sposoby zapisu: 

Format Opis 

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą. 

Przykład: SystaComfort 

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki. 

Przykład: Odczyt wartości mierzonych 

Text > Text Ścieżki menu zapisane są inną czcionką, kolejność menu 
wskazywana jest za pomocą znaku „>”. 

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. 

zbiornika 

Text Wybór i ustawienia zapisane są za pomocą innej czcionki. 

Przykład: Wybór trybu pracy Auto 

Text Odsyłacze do innej dokumentacji zapisane są kursywą.. 

Przykład: Informacje na temat obsługi można znaleźć w 
dokumencie Obsługa i usuwanie zakłóceń. 

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w 
słowniczku tego samego dokumentu podawana jest w 
nawiasach kwadratowych odpowiednia strona. 

Przykład: Dalsze informacje, patrz rozdział „Przepisy [12]“. 

 

Czcionka oraz formatowanie 

 

2 Symbole i reguły opisów 
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 Symbole i reguły opisów  

Instrukcja wykonania pojedynczej 

operacji 

Wieloetapowa instrukcja 

postępowania 

Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap, lub też w przypadku której 

kolejność czasowa pojedynczych czynności nie ma znaczenia. 

   Czynność 

Sposób wykonania operacji, która ma wiele etapów, i w przypadku której kolejność 

czasowa pojedynczych czynności jest istotna. 

1.     Pierwsza czynność 

2. Druga czynność  

Wynik pośredni 

3.     Trzecia czynność               

→   Wynik końcowy  

 

Lista             Zastosowanie w listach numerowanych 

 pierwszy punkt listy (poziom 1) 

- pierwszy punkt listy (poziom 2) 

- drugi punkt listy (poziom 2) 

 drugi punkt listy (poziom 1)
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3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa 

Instalowanie  i prace na urządzeniu  może wykonywać tylko instalator. 

 Należy przeprowadzić tylko te czynności, które opisane są w tej instrukcji 
instalacji i uruchomienia. 

Podłączenia elektryczne znajdują się pod napięciem. Może to prowadzić do porażenia 
prądem. 

 Prace na instalacji elektrycznej mogą wykonywać tylko przeszkolone osoby z 
odpowiednimi  uprawnieniami. 

 Należy stosować się do obowiązujących przepisów. 

Gorące powierzchnie mogą spowodować oparzenia. Komponenty Stacji solar 
mogą osiągać temp. powyżej 90 °C. 

 Należy poinstruować użytkownika o możliwych zagrożeniach. 

 Przy wszystkich pracach, które przeprowadzane są bez izolacji, istnieje 
niebezpieczeństwo dotknięcia gorących powierzchni. 

 Należy zwrócić uwagę, na możliwość oparzenia przy otwarciu przyłączy. 

 Przy nieszczelnościach, może zaistnieć niebezpieczeństwo oparzenia 
wypływającą gorącą wodą. 

 Urządzenie należy zamontować w pomieszczeniu trwale wolnym od mrozu. 

 Użytkować urządzenie tylko z kompletnie zabudowaną obudową. 

 Należy zwrócić uwagę, aby izolacja była nie uszkodzona, kompletna i poprawnie 
zamontowana. 

 Do obsługi i naprawy należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 

3.2 Wskazówki ostrzegawcze 

Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie są wyróżnione za pomocą 
piktogramów oraz haseł. Piktogram oraz hasło wskazują stopień zagrożenia. 

3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych 

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następujący 
sposób: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Rodzaj i źródło zagrożenia 

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia 

 Sposoby uniknięcia zagrożenia 

3.3 Przepisy 

Należy się stosować do obowiązujących przepisów i dyrektyw: 

  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami. 

  Przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

  Inne przepisy dotyczące ochrony pracy. 

 Odnośne normy i dyrektywy PN, PN-EN 

 

          Zagrożenie  oparzeń 

Dotykanie gorących powierzchni 

Oparzenie gorącą 

wodą 

 

 

Niebezpieczeństwo mrozu 

Bezpieczna eksploatacja urządzenia 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

              Porażenie prądem  

 

Podstawy prawne 

Normy i dyrektywy 
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3.4 Deklaracja producenta 

Jako producent oświadczamy niniejszym, że produkt ten pod względem koncepcji 
i konstrukcji, jak również w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu zgodny 
jest z dyrektywami UE.  

3.5 Obowiązki instalatora 

: 

 , 

  i 
przepisami, 

 , 

 , 

 , jakie mogą 

powstać . 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
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Opis produktu  
 
 

4 Opis produktu              

4.1 Dane produktu 

4.1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Stacja solar STAqua II przeznaczona jest wyłącznie do pracy w systemach solar, 
które pracują z kolektorami wakum-rurowymi napełnionymi wodą. 

Stacja solar STAqua II przeznaczona jest do pracy w zamkniętych układach 
grzewczych o maksymalnej temperaturze ogrzewania 95 °C . Stacja solar jest 
komponentem układu grzewczego i musi być zawsze instalowana w połączeniu ze 
zbiornikiem. 

Inne użytkowanie niż Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, nie jest dopuszczalne. 
Przy każdym innym zastosowaniu jak i przy zmianach produktu również w 
ramach montażu i instalowania, przepadają roszczenia gwarancji i rękojmii. 

4.1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem 

Stacja solar STAqua II nie jest przeznaczona do pracy w systemach solar, w 
których medium przenoszące ciepło stanowi płyn niezamarzający. 

4.1.3 Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa 

1 Oznaczenie produktu 4 Medium przenoszące ciepło 

2 Numer produkcji 5 max. ciśnienie robocze(1) 

3 Rok budowy 6 max. dopuszczalna temp. robocza 
na powrocie solar 

 

(1) przy zabudowie zaworu bezpieczeństwa 8 bar, standardowo zabudowany jest 
zawór bezpieczeństwa 4 bar 

Tabliczka znamionowa znajduje się na wewnętrznej stronie obudowy izolacyjnej. 

y : 2011 
prod. 

Made in Germany 

Ritter Energie- und 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG 
Kuchenäcker 2 

D-72135 Dettenhausen 

STAqua II 

T : 95 °C (110 °C peak) XXXXXX 
max.return 

p : 8 bar 
max 

fluid : H O A C 
2 

6 

5 

230V~ 50Hz 4 

3 

2 

1 
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4.2 Przegląd urządzenia 

Przegląd urządzenia – Stacja solar 

1 Regulacja SystaSolar Aqua II 6 Rura wyrzutowa 

2 Powrót solar 7 Czujnik strumienia przepływu 

3 Grupa bezpieczeństwa z zaw. 
bezpiecz. i manometrem 

8 Zasilanie solar 

4 2-drogowy zawór strefowy 9 Czujnik temp. zasilania TSV 

5 Pompa solar   
 

4.3 Opis funkcjonowania 

Stacja solar STAqua II przeznaczona jest do systemów solar z kolektorami wakum-
rurowymi napełnionymi wodą. 

Stacja solar jest jednostką pomiarowo-napędową systemu solar. Zawiera ona 
armaturę i komponenty bezpieczeństwa wymagane do podłączenie pola kolektora 
do zbiornika. 

Zbiornikiem może być: 

 Zbiornik buforowy ogrzewania 

 Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wewnętrznym wymiennikiem ciepła 

 Zbiornik kombi 

 

 

9 

1 2 

8 7 

4 

3 

6 
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Regulacja solar SystaSolar Aqua II stanowi element stacji solar. Reguluje ona 
pompą solar poprzez wymiennik ciepła, pomiędzy polem kolektora a 
zbiornikiem. 

Zawór strefowy zapobiega w normalnej pracy, aby ciepła woda ze zbiornika nie 
płynęła powrotnie do kolektora. Zawór strefowy, przy napełnianiu obiegu solar lub 
przy zaniku prądu może być otwarty ręcznie. 

Poprzez zawór bezpieczeństwa i rurę wyrzutową, przy nadciśnieniu wypływa gorąca 
woda. 
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5 Montaż 

5.1 Wymagania dla miejsca zabudowy 

UWAGA 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń elektrycznych 

W przypadku nieszczelności z urządzenia może wypływać woda.    

 Nie zabudowywać urządzenia powyżej urządzeń elektrycznych  

Obowiązują następujące wymagania dla miejsca zabudowy: 

 Miejsce zabudowy musi być suche i stale wolne od mrozu. 

 Ściana, na której montowana będzie Stacja solar, musi spełniań następujące 
warunki: 

- Powierzchnia min. 500 mm x 400 mm (wys. x szer.) 

- Nośność przynajmniej 10 kg 

 Aby ograniczyć straty ciepła, orurowanie pomiędzy Stacją solar a zbiornikiem 
powinno wynosić maksymalnie 4 metry. 

 Poniżej i powyżej Stacji solar musi być zostawiona wystarczająca ilość miejsca dla 
podłączenia orurowania. 
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Wymiary w mm 

5.3 Minimalne odstępy 

 Stację solar montujemy tak, aby zapewnić wystarczający odstęp od ścian i 
sufitu dla przeprowadzania prac instalacyjnych i serwisowych. 

 Stację solar montujemy tak, aby z lewj strony Stacji solar zostawić przynajmniej 
20 cm miejsca, aby była możliwość odkręcenia i zakręcenia kątownika 
mocującego regulację solar. 

 Stację solar montujemy tak, aby przednia strona była dobrze dostępna, 
przykładowo do obsługi regulacji solar. 

5.4 Sprawdzenie zakresu dostawy 

 Sprawdzić dostawę na ewentualne uszkodzenia.  

Do zakresu dostawy Stacji solar należy: 

 

 

360 

1
7
0
 

5.2 Wymiary 

 
4
7
0
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 Stacja solar z regulacją solar SystaSolar Aqua II, kompletnie zmontowana 

 Śrubunki z pierścieniami zaciskowymi (4 szt.) 12 mm 

 Materiał mocujący 

5.5 Opcjonalny osprzęt 

Dostępny jest następujący osprzęt, który może być dostarczany wraz z urządzeniem: 

 Śrubunki z pierścieniami zaciskowymi 18 mm 

 Śrubunki z pierścieniami zaciskowymi 22 mm 

 Manometr 10 bar, ¼“ 

 Zawór bezpieczeństwa 8 bar 

5.6 Transport urządzenia 

 Przy transporcie Należy zabezpieczyć Stację solar przed uderzeniami. 

5.7 Montaż urządzenia 

5.7.1 Zamocowanie urządzenia na ścianie 

ZAGROŻENIE 

Uszkodzenie instalacji i urządzeń montażowych 

Ułożone w ścianie przewody instalacyjne mogą zostać uszkodzone podczas 
wiercenia otworów w ścianie. 

 przed przeprowadzeniem wiercenia, należy upewnić się czy w ścianie nie 
przebiegają kable elektryczne oraz inne przewody instalacyjne 

Wymagane narzędzia 

Do zamocowania Stacji solar na ścianie wymagane są następujące narzędzia: 

 Wiertarka udarowa 

 Wiertło ø 10 mm 

 Ołówek 

 Poziomica 

 Klucz sześciokątny SW 13 mm 

 Należy sprawdzić, czy dostarczane śruby i dyble nadają się do montażu na 
przewidzianej ścianie. W przeciwnym przypadku należy zastosować inny materiał 
mocujący. 

 Stację solar mocujemy na ścianie tak, aby wyświetlacz regulacji solar znajdował 
się na wysokości oczu. 

W celu zamocowania Stacji solar na ścianie, postępujemy następująco: 
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Montaż na ścianie 

1 Obudowa izolacyjna 3 Płyta nośna 

2 Śruby mocujące 4 Dybel 
 

1. Zdjąć ze Stacji solar obudowę izolacyjną (1) 

2. Ustawić płytę nośną (3) i zamocować na ścianie śrubami mocującymi (2) i 
dyblami (4) 

 

 

4 

3 

2 

1 
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5.7.2 Hydrauliczne podłączenie  

Wskazówki ogólne 

W przypadku gdy woda jest zanieczyszczona, może to prowadzić do błędnego 
funkcjonowania czujników. 

Przy ułożeniu orurowania, należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki: 

 Przewody orurowania możliwie najkrótsze 

 Stosować możliwie najmniej łuków i kolan 

OSTROŻNIE 

Szkody materialne na orurowaniu 

Niepoprawny montaż może doprowadzić do spowodowania szkód materialnych 
poprzez uszkodzenie orurowania. 

 Przy dociąganiu śrubunków z pierścieniem zaciskowym, zawsze trzymać 
przeciwnie drugim kluczem sześciokątnym 

Podłączenia hydrauliczne 

1 Zasilanie solar 4 Powrót solar 

 Przyłącze kolektor  Przyłącze zbiornik 

2 Powrót solar 5 Zasilanie solar 

 Przyłącze kolektor  Przyłącze zbiornik 

3 Rura wyrzutowa 6 Kątownik mocujący regulacji solar 

 

Jakość wody         

  Orurowanie 

 

 

6 

5 

1 2 

4 

3 

urządzenia 
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Podłączyć orurowanie i 

zaizolować 

 

Wymiary podłączeń hydraulicznych 

Podłączenie hydrauliczne Stacji solar 

Aby mieć lepszy dostęp do górnych przyłączy, możemy zdemontować regulację 

solar wraz z kątownikiem mocującym: 

1. Wykręcić obydwie śruby mocujące kątownika mocującego regulację (6) 

2. Zdjąć regulację solar wraz z kątownikiem mocującym 

3. Zawiesić z boku regulację solar 

Aby podłączyć hydraulicznie Stację solar, postąpić następująco: 

OSTRZEŻENE 

Niebezpieczeństwo poparzenia 

Poprzez zasilanie solar może płynąć gorąca woda do 130 °C. Przy nie kompletnej 
izolacji może dojść do ciężkich poparzeń poprzez kontakt z nie zaizolowanymi 
powierzchniami. 

 Zaizolować kompletnie zasilanie solar 

 Zaizolować śrubunki z pierścieniami zaciskowymi 

1. Zasilanie zbiornika podłączyć od dołu do Zasilanie solar przyłącze zbiornik (5) 

2. Powrót zbiornika podłączyć od dołu do Powrót solar przyłącze zbiornik (4) 

3. Zasilanie kolektora podłączyć od góry do Zasilanie solar przyłącze kolektor (1) 

4. Powrót kolektora podłączyć od góry do Powrót solar przyłącze kolektor (2) 

5. Zaizolować kompletnie zasilanie solar 

6. Zaizolować kompletnie śrubunki z pierścieniami zaciskowymi 

Podłączyć rurę wyrzutową, ewent. wymienić zawór bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENE 

 Niebezpieczeństwo poparzenia 

Ze względów bezpieczeństwa może nastąpić wyrzut z zaworu bezpieczeństwa. 
Poprzez rurę wyrzutową może nastąpić wypływ gorącej wody o nadciśnieniu 
około 4 bar. 

 zastosować twardą rurę i doprowadzić ją do pojemnika przejmującego 

Aby podłączyć rurę wyrzutową (3), postąpić następująco: 

 

 

6
0

 

70 132 

6
2
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Dostęp do przyłączy 
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1. Zastosować twardą rurę  

Rura wyrzutowa nie powinna zawierać więcej niż dwa łuki i nie powinna być 
dłuższa niż 2 m. 

2. Rurę wyrzutową doprowadzamy do pojemnika przejmującego, który jest w stanie 
pomieścić całą objętość obiegu kolektora 

3. Zawór bezpieczeństwa (4 bar) w Stacji solar, w następujących przypadkach 
wymieniamy na zawór bezpieczeństaw 8 bar (osprzęt opcjonalny): 

przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 10 m i zaworze 
bezpieczeństwa przy kotle 3,0 bar 

przy AquaSystemach o wysokości statycznej większej niż 15 m i zaworze 
bezpieczeństwa przy kotle 2,5 bar 

4. Gdy wymieniono zawór bezpieczeństwa, to należy również wymienić manometr 
na manometr 10 bar (osprzęt opcjonalny) 

Naczynie wzbiorcze przeponowe 

 Należy upewnić się, czy przy systemie solar, zainstalowano naczynie wzbiorcze 
przeponowe o odpowiednio dobranej wielkości. 

 Przy doborze wielkości naczynia wzbiorczego przeponowego, należy zwrócić 
uwagę na obowiązujące przepisy. 

 Informacje do planowania zawarte są w katalogu produktów. 
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6 Instalacja elektryczna 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem 

Przyłącza elektryczne urządzenia znajdują się pod napięciem sieciowym. Może to 
doprowadzić do porażenia prądem. 

 Należy zapewnić, żeby prace elektryczne wykonywała osoba posiadające 
odpowiednie uprawnienia elektryczne 

 Odłączyć dopływ prądu 

 Zabezpieczyć dopływ prądu przed nieumyślmym załączeniem 

OSTROŻNIE 

Uszkodzenie pompy solar 

Pompa solar zostanie uszkodzona, gdy pracuje ona przy nienapełnionym obiegu 

solar. 

 Napełnić system solar przed podaniem napięcia 

Dalsze informacje dotyczące instalacji elektrycznej zawarte są w Instrukcji 

instalowania i uruchomienia regulacji solar SystaSolar Aqua II. 
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Prowadzenie kabli 

TAM/TSA Kabel podłączeniowy 
Czujnik temp. TAM/TSA 

BUS Połączenie BUS 
(opcjonalnie) 

TW  Kabel podłączeniowy       

 Czujnik temp. TW 
(opcjonalnie) 

ULV Kabel podłączeniowy 
Zawór przełączeniowy 
(opcjonalnie) 

TW2 Kabel podłączeniowy 
Czujnik temp. TW2 
(opcjonalnie) 

  

 

 Kable połączeniowe należy ułożyć, zgodnie z rysunkiem, w wycięciach płyty 
izolacyjnej. 

 

 

TAM / TSA 

TW 
TW2 

BUS ULV 
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7 Uruchomienie 

7.1 Napełnienie systemu 

Informacje do napełniania systemu zawarte są w Instrukcji instalowania i 

uruchomienia AquaPakietu. 

Tak długo jak system solar nie jest napełniony, regulacja solar nie może być 
elektrycznie podłączona, aby uniknąć uszkodzeniu pompy. Dlatego do napełnienia 
musimy ręcznie otworzyć zawór strefowy pompy solar. 

Aby otworzyć zawór strefowy, postępujemy następująco: 

Zawór strefowy 

1 Zawór strefowy 2 Dźwignia 
 

Zamknąć zawór strefowy 

1. Przestawić ostrożnie, przeciwnie do oporu napędu, dźwignię (2) do tyłu 

2. Dźwignię ostrożnie zahaczyć w prawo 

→ Dźwignia pozostaje w tej pozycji. Zawór strefowy jest otwarty. 

Gdy po napełnieniu, system solar nie zostaje natychmiast uruchomiony, musimy 
ręcznie zamknąć zawór strefowy. 

Aby zamknąć zawór strefowy, postępujemy następująco: 

1. Dźwignię poruszamy ostrożnie lekko w tył i na lewo, aby ją odhaczyć 

Dźwignia porusza się samoczynnie do przodu. 

2. Upewnić się, czy dźwignia przesunęła się całkowicie do pozycji przedniej  

→ Zawór strefowy jest zamknięty. 

 

Otworzyć zawór strefowy 

 

2 

1 
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7.2 Założenie obudowy izolacyjnej 

Obudowa izolacyjna zakładana jest na Stację solar i zatrzaskuje się na płycie 
nośnej. 

 Zakładamy obudowę izolacyjną na Stację solar. 

7.3 Uruchomienie urządzenia 

Stacja solar uruchomiana jest do pracy poprzez regulację solar. 

Informacje do uruchomienia regulacji solar zawarte są w następujących 
dokumentach: 

 Instrukcja instalowania i uruchomienia regulacji solar SystaSolar Aqua II 

 Instrukcja instalowania i uruchomienia AquaPakietu 

7.4 Przekazanie urządzenia użytkownikowi 

Przy przekazaniu urządzenia postępujemy następująco: 

 Wypełniamy protokół uruchomienia. 

 Informujemy użytkownika w temacie funkcjonowania stacji solar. 

 Przekazujemy użytkownikowi dokumenty do przechowania. 

 Udzielamy użytkownikowi dodatkowych informacji z pomocą instrukcji 
obsługi  i odpowiadamy na jego pytania. 

 Informujemy użytkownika o możliwych zygrożeniach. 

 Informujemy użytkownika w temacie prawidłowego zachowania się w przypadku 
zaniku napięcia i zagrożenia mrozem. 

 Informujemy użytkownika o konieczności przeprowadzania przeglądów 

serwisowych i obsługi. 
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Obsługa   

Wskazówka 

8 Obsługa 

Stacja solar, za wyjątkiem pompy solar i zaworu strefowego, zbudowana jest bez 

ruchomych części. Nakład na obsługę jest minimalny. 

W ramach corocznej obsługi układu grzewczego przeprowadzamy następujące 
kontrole: 

1. Kontrola szczelności 

2. Sprawdzamy, czy istnieje strumień przepływu 

3. Sprawdzamy dokładnie izolację orurowania i śrubunków z pierścieniami 

zaciskowymi 

4. Sprawdzamy stan techniczny połączeń kablowych    

Nie musimy odpowietrzać pompy solar. 
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  Zakłócenia 

                          9 Zakłócenia 

Regulacja solar nadzoruje funkcjonowanie systemu solar. Gdy wystąpi 
zakłócenie, regulacja solar próbuje najpierw samodzielnie skorygować błędne 
funkcjonowanie. 

W następujących przypadkach regulacja solar melduje zakłócenie: 

 błędne funkcjonowanie, którego regulacja solar nie może samodzielnie   

     skorygować 

 błędne funkcjonowanie, wpływające na niebezpieczeństwo zamarzania 

 błędne funkcjonowanie, wypływające na uzyski solar 

Gdy wastąpi zakłócenie, na wyświetlaczu zamiast wskazania standardowego „Praca 
regulacyjna“ ukazuje się wskazanie standardowe „Zakłócenie“. 

Dodatkowo regulacja solar daje sygnał akustyczny. 

Sygnał akustyczny uaktywniany jest kolejno rano i wieczorem na 30 minut, aż 
zakłócenie zostanie skasowane. 

 Krótkie dotknięcie wyświetlacza wyłącza sygnał akustyczny. 

Dalsze informacje zawarte są w Dokumentacji regulacji solar SystaSolar Aqua II. 
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10 Wyłączenie z eksploatacji 

10.1 Wyłączenie urządzenia z eksploatacji 

Stacja solar wyłączana jest całkowicie z eksploatacji wraz z systemem solar. 

 Należy zwrócić uwagę na wskazówki do wyłączenia z eksploatacji zawarte w  
Dokumentacji AquaPakietu. 

 Wyłączenie z eksploatacji 



 

 THp2125 03/11 V 1.0 27 

                                                                             Utylizacja 

11 Utylizacja 

Urządzenia oraz wyposażenie i opakowania transportowe wykonane są w 
większej części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia. 

Utylizację urządzenia, wyposażenia oraz opakowania transportowego można 
wykonać w specjalistycznym punkcie zbierania odpadów. 

 Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów. 

11.1 Utylizacja opakowania 

Utylizacja opakowań transportowych leży w gestii specjalisty, który zainstalował 
urządzenie. 

11.2 Utylizacja urządzenia 

Urządzenie i jego wyposażenie nie należą do odpadów gospodarczych. 

 Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie oraz ew. wyposażenie zostały poddane   
 prawidłowej utylizacji. 

 Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów. 
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 Dane techniczne 

12 Dane techniczne 

Stacja solar Jednostka  

Wysokość mm 470 

Szerokość mm 360 

Głębokość mm 165 

Ciężar kg 8 

maksymalna dopuszczalna ciągła temperatura 
pracy na powrocie solar 

°C 95 

Manometr bar 0 – 6 

Długość zabudowy pompy solar mm 130 

Przyłącza pompy solar  1“ 

Napięcie zasilania V/Hz 230/50 

Przyłącze zasilania solar 
Przyłącze powrotu solar 

Śrubunek z pierścieniami 
zaciskowymi, Cu, 15 mm 
(zamontowany) 

wzgl. 

Śrubunek z pierścieniami 
zaciskowymi, Cu, 12 mm 
(zakres dostawy) 

Zawór bezpieczeństwa 1/2“, 4 bar, „Solar“ 
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13 Deklaracja zgodności 
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Odnośne normy i specyfikacje techniczne: 

EN 60730-1 

EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

zgodnie dyrektywą WE maszyny 20064/ 2/EG, Załącznik II 

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, ze produkt 

STAqua II 

jest zgodny z postanowieniami wymienionych ponizej dyrektyw WE: 

2006/42/EG          dyrektywa dla maszyn 
2004/108/EG     dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) 

Klaus Taafel 
Prezes zarządu 

Producent 

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG 
Kuchenäcker 2 

D-72135 Dettenhausen 

Deutschland 

Upełnomocniony do dokumentacji WE 

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH Co. KG 

Karlsbad, den 1. Marzec 2011 

Deklaracja zgodności WE 
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14 Przegląd części zamiennych 

                                                  Poz.         Nr. zamów.             Opis 

13 

12 

10 

3 

4 

5 
1 6 

7, 8 
9 

11 10 

1 

2 

9 08-1806                   Obejma urządzenia 28-30 mm 

10 08-1807                   Obejma urządzenia 16-19 mm 

11 09-7448                 Czujnik TSV Aqua II NTC 5K 

12 08-5811              Śrubunek zaciskowy 15 x 1 mm, 2 szt. 

13 08-5822                    Śrubunek zaciskowy 12 x 1 mm, 2 szt. 

4 08-1845                 Zawór 2-drogowy strefowy SF 20-2E ze śrubunk. 

2 08-5143                 Zawór bezpieczeństwa 4 bar, „SOLAR“ 

2 08-5695                 Zawór bezpieczeństwa 8 bar, „SOLAR“ 

3 08-1808               Manometr, 6 bar, 1/4" 

3 08-1809               Manometr, 10 bar, 1/4" 

6 09-7450                 Regulacja solar SystaSolar Aqua II 

7 08-1843                   Miernik przepływu Typ 200 DN 8 

8 09-7449                 Płaski kabel taśmowy Huba-Czujnik przepływu 

5 08-1839                 Pompa Grundfos Solar PM 15-85, 130 x 1" 

1 08-1846                   Obudowa Stacji solar STAqua II, komplet 

- 09-6329                 Bezpiecznik mały 3,15 AT 

- 08-5821                Zestaw uszczelnień STAqua i STA 

Przegląd części zamiennych 



 

 



 

 

 

                         
 


