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1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat regulacji solar SystaSolar Aqua II.  
są to między innymi informacje na temat:

• bezpieczeństwa,

• sposobu działania,

• montażu i instalacji,

• uruchamiania,

• usuwania zakłóceń,

• obsługi,

• danych technicznych

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla regulacji solar SystaSolar Aqua II od V1.20 11/2013.

1.4 Za łączone dokumenty
Dla użytkownika

• Instrukcja obsługi regulacji solar SystaSolar Aqua II

• Instrukcja obsługi stacji solar STAqua II

Dla instalatora

•  Instrukcja instalacji i uruchamiania regulacji solar SystaSolar Aqua II

•  Instrukcja instalacji i uruchamiania stacji solar STAqua II

•  Instrukcja montażu zestawu rur falistych CPC Star z dwoma czujnikami

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 niniejszej instrukcji
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2 Symbole i reguły opisów

2.1 Zastosowane symbole
W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie ze wskazówką na stopień zagrożenia

2.2 Reguły opisów
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące reguły opisów.

Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap lub te 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

Wynik pośredni

2.  Druga czynność

  Wynik końcowy

Instrukcja wykonywania pojedynczej 
operacji

Wieloetapowa instrukcja 
postępowania

Format Opis

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Odnośnik do innych dokumentów

Przykład: Informacje serwisowania znajdują się w instrukcji Serwis i usuwanie zakłóceń.

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych
Wybór i nastawy 

Przykład: Wybrać tryb pracy Automatyka

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

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. zbiornika

„Text” Aby wyszczególnić złożenie wyrazów i język obrazowy, przedstawione są one w cudzysłowie.

Przykład: Włożyć korki do „Wejścia palnika“.

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

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

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa
Instalowanie, uruchomienie i prace na urządzeniu może wykonywać tylko instalator.

Podłączenia elektryczne znajdują si ę pod napi ęciem. Może to prowadzić do porażenia 
prądem.

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

 ► Należy upewnić się iż elementy elektryczne nie ulegną zawilgoceniu

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Woda w punktach poboru może być bardzo gorąca, co może doprowadzić do oparzeń.

 ► Należy obchodzić się ostrożnie z gorącą wodą w punktach poboru ciepłej wody. 

 ► Należy chronić dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi 
lub psychicznymi.

 ► Należy choronić urządzenie przed płynami i dużą wilgotnością powietrza

 ► Instalowanie urządzenia dozwolone jest tylko w pomieszczeniach  
o temperaturze 0 °C do 50 °C.

Niewłaściwe wyłączenie z pracy regulacji solar może doprowadzić do uszkodzenia systemu 
solar.

 ► Aby zapewni ochronę  przed zamarzaniem: Należy zadbać o to, aby zapewnić 
nieprzerwany dopływ prądu. Przerwy w dopływie prądu może dokonać tylko 
instalator lub serwisant (np. naprawa lub obsługa serwisowa).

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

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

Znaczenie wyrazów ostrzegawczych

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 

obrażeń cia ła w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.
OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia
UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń cia ła w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.
WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku 

zlekceważenia tego zagrożenia.

Porażenie prądem

Oparzenia

Przerwanie dopływu 
napięcia

Otoczenie
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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

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.

Produkt zgodny jest z następującymi wymogami dyrektyw EG:

• 2006/95/EG

• 2004/108/EG

3.5 Obowiązki instalatora

Aby zapewnić nienaganne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 ► należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

 ► należy pouczyć użytkownika o działaniu względnie obsłudze urządzenia,

 ► należy wskazać użytkownikowi konieczność konserwacji urządzenia,

 ► należy poinformować użytkownika o możliwych zagrożeniach, jakie mogą powstać 
podczas eksploatacji urządzenia

Podstawy prawne

Normy i dyrektywy
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4 Opis produktu

4.1 Dane produktu

4.1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Regulacja solar SystaSolar Aqua II przeznaczona jest wyłącznie do regulacji systemów 
solar, które pracują z kolektorami wakum-rurowymi napełnionymi wodą. Instalowanie  
i prace na urządzeniu może wykonywać tylko instalator.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II może by uruchomiona i pracować tylko w połączeniu ze 
stacją solar STAqua II.

Regulacja solar SystaSolar Aqua II może pracować samodzielnie oraz w połączeniu  
z regulacją ogrzewania SystaCompact lub SystaComfort II.

4.1.1 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem

Producent i dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem.

4.2 Przegląd regulacji solar

Przegląd regulacji solar

1 Wyświetlacz dotykowy 2 Pokrywa przyłączy zaciskowych

4.3 Opis funkcjonowania
Regulacja solar SystaSolar Aqua II stanowi element stacji solar STAqua II. 

Regulacja solar steruje poprzez pompą solar, wymianą ciepła pomiędzy wodą 
napełnionymi kolektorami wakum-rurowymi a zbiornikiem. 

Zbiornikami mogą być:

• Zbiorniki buforowe ogrzewania

• Zbiorniki ciepłej wody z wewnętrznym wymiennikiem ciepła

• Zbiorniki kombi

Regulacja solar, wymaga do regulacji nast ępujących wartości pomiarowych:

• Temperatura zewnętrzna TAM

• Temperatura kolektora TSA

• Temperatura zasilania solar TSV

Opis produktu

34 C0

77 C0

SystaSolar Aqua II 1

2
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• Temperatura powrotu solar

• Temperatura w górnym obszarze zbiornika TW (opcjonalnie)

• Temperatura w górnym obszarze zbiornika 2 TW2 (opcjonalnie) tylko przy układach  
z dwoma zbiornikami

• Strumień przepływu

Regulacja solar wskazuje wartości mierzone i uzyski solar na ekranie.

4.3.1 Dopasowanie do systemu solar

Regulacja solar przeprowadza samodzielnie programy pomiarowe. Określa ona wszystkie 
wymagane do regulacji wartości, jak przykładowo powierzchnia kolektora oraz pojemność 
orurowania.

Na podstawie tych wartości regulacja solar określa pasujący dla systemu strumień 
przepływu.

Regulacja solar ustala samodzielnie, z pomocą czujnika strumienia przepływu i sterowanej 
pompy solar wymagany strumień przepływu.

4.3.2 Odczyt temperatury zbiornika

Regulacja solar odczytuje temperaturę zbiornika poprzez następujące czujniki temperatury:

• Czujnik temperatury na powrocie solar 
Ten czujnik temperatury znajduje się w stacji solar i jest wintegrowany w pomiar 
strumienia przepływu.

• Czujnik temperatury TW (opcjonalnie), gdy czujnik ten zamontowany jest w górnym 
obszarze zbiornika.

• Czujnik temperatury zbiornika TWO (opcjonalnie) 
Gdy regulacja solar podłączona jest szyną BUS z regulacją ogrzewania SystaComfort. 
Czujnik temperatury TWO podłączony jest do regulacji ogrzewania.

W zależności od temperatury zbiornika, regulacja solar steruje załączaniem i wyłączaniem 
pompy solar.

4.3.3 Za- i wyłączanie pompy solar

Pompa solar transportuje ogrzaną w kolektorze wodę do zbiornika.

Regulacja solar załącza pompę solar dopiero po upływie zwłoki w załączeniu. Ma to 
następujące zalety:

• Transport do zbiornika dużej ilości ciepła solar przy małym zużyciu prądu.

• Woda w zbiorniku jest szybko podgrzewana do nastawionej wartości powinnej 
ciepłej wody. Przez co kocioł grzewczy nie musi zbyt czę sto dogrzewa ć.

Załączenie po upływie zwłoki następuje wtedy, gdy spełnione są obydwa wymagane 
warunki:

• Temperatura kolektora jest o więcej niż 10 K wyższa od nastawionej wartości 
powinnej ciepłej wody.

• Temperatura kolektora jest o więcej niż 10 K wyższa od temperatury zbiornika.

Zwłoka w załączeniu wynosi maksymalnie 10 minut.

Pompa solar załącza się natychmiast gdy:

• Temperatura kolektora jest wyższa niż 80 °C.

Pompa solar załącza się z 
opóźnieniem czasowym

Pompa solar załącza się natychmiast

Opis produktu
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Pompa solar wyłącza się w następujących przypadkach:

• Temperatura kolektora jest niższa niż nastawiona wartość powinna ciepłej  
wody + 5 K. 

• Temperatura kolektora jest niższa niż temperatura zbiornika + 5 K.

• 10 minut po załączeniu, gdy temperatura kolektora jest niższa niż 80 °C.

• Woda w zbiorniku osiągnęła maksymalną temperaturę zbiornika.

• Przy układach z dwoma zbiornikami: Woda w obydwu zbiornikach osiągnęła 
maksymalną temperaturę dla każdego ze zbiorników.  

Regulacja solar może precyzyjnie mierzyć temperatury w kolektorze wakum-rurowym,tylko 
wtedy gdy załączona jest pompa solar. Z tego powodu pompa solar, w zależności od 
temperatury kolektora, zostaje na krótko załączana „Popychanie“. „Popychanie” odbywa 
się tylko w ciągu dnia.

4.3.4 Diagnoza i samokorekta

Funkcja diagnozowania kontroluje wszystkie funkcje systemu solar i zapewnia osiąganie 
maksymalnie możliwych uzysków solar.

W razie potrzeby regulacja solar samoczynnie przeprowadza test, aby znaleźć przyczynę 
zakłócenia.

Drobne zakłócenia regulacja solar usuwa samodzielnie, przykładowo startuje ona specjalny 
program odpowietrzania, koryguje godzinę lub podwyższa strumień przepływu.

Zakłócenia, które regulacja solar nie jest w stanie samodzielnie usunąć i zakłócenia,które 
mają wpływ na ochronę przed zamarzaniem lub na wpływ uzysków solar, wskazywane są 
na wyświetlaczu jako meldunek zakłócenia.

4.3.5 Określenie uzysków solar

Regulacja solar określa moc solar na podstawie następujących wartości mierzonych:

• Różnica temperatur zasilania solar i powrotu solar

• Strumień przepływu

Z mocy solar wynikają poprzez zsumowanie dwie następujące wartości:

• Uzysk dzienny

• Uzysk solar

Obie wartości zostają zapisane i zachowane również przy zaniku napięcia, tak że mogą 
być odczytane po przywróceniu napięcia.

Uzysk dzienny zastaje automatycznie skasowany o północy. Uzysk solar możemy skasować 
ręcznie.

4.3.6 Układ z dwoma zbiornikami

Przy układach solar z dwoma zbiornikami możemy wybrać, na podstawie jakiej strategii 
energia solar ładowana jest do zbiorników.

Najpierw zostaje ogrzana do nastawionej wartości powinnej ciepłej wody, woda w 
zbiorniku 1. Po tym zawór przełączający, przełącza zawsze na zimniejszy zbiornik, a woda 
w obydwóch zbiornikach osiągnie maksymalną temperaturę zbiornika. Wtedy pompa solar 
zostaje wyłączona.

Najpierw zostaje ogrzewana woda w zbiorniku 1 do nastawionej maksymalnej 
temperatury zbiornika 1. Następnie zawór przełączający przełącza na zbiornik 2.

Woda w zbiorniku 2 ogrzana zostaje do maksymalnej temperatury dla zbiornika 2. Wtedy 
pompa solar zostaje wyłączona.

Najpierw zostaje ogrzana do nastawionej wartości powinnej ciepłej wody, woda w 
zbiorniku 2. Po tym zawór przełączający, przełącza zawsze na zimniejszy zbiornik, a woda 
w obydwóch zbiornikach osiągnie maksymalną temperaturę zbiornika. Wtedy pompa solar 
zostaje wyłączona.

Popychanie

Wpierw zbiornik 1

Max. zbiornik 1

Wpierw zbiornik 2

Pompa solar wyłącza się
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Najpierw zostaje ogrzewana woda w zbiorniku 2 do nastawionej maksymalnej 
temperatury zbiornika 2. Następnie zawór przełączający przełącza na zbiornik 1. 

Woda w zbiorniku 1 ogrzana zostaje do maksymalnej temperatury dla zbiornika 1. 
Wtedy pompa solar zostaje wyłączona. 

4.3.7 Układ ze wspomaganiem ogrzewania

Gdy system solar, poprzez Tuning-Set podłączony jest do ogrzewania, możemy na regulacji 
solar nastawić maksymalną temperaturę zasilania dla obiegów grzewczych.

Możemy wybrać, na podstawie jakiej strategii energia solar dostarczana jest do zbiornika  
i do ogrzewania.

Najpierw zostaje ogrzana do nastawionej wartości powinnej ciepłej wody, woda w 
zbiorniku. Następnie zawór przełączający przełącza na ogrzewanie.

Gdy temperatura na powrocie ogrzewania przekracza temperaturę zbiornika, zawór 
przełączający przełącza ponownie na zbiornik.

Zawór przełączający, przełącza tam i z powrotem pomiędzy zbiornikiem a ogrzewaniem,  
a spełnione są obydwa następujące warunki:

• Woda w zbiorniku ogrzana zostaje do nastawionej maksymalnej temperatury 
zbiornika.

• Temperatura na powrocie ogrzewania przekracza maksymalną temperaturę zasilania 
obiegów grzewczych.

Wtedy pompa solar zostaje wyłączona.

Najpierw woda w zbiorniku ogrzana zostaje do nastawionej maksymalnej temperatury 
zbiornika. Następnie zawór przełączający przełącza na ogrzewanie.

Gdy temperatura na powrocie ogrzewania przekracza nastawioną maksymalną 
temperaturę zasilania obiegów grzewczych, pompa solar zostaje wyłączona.

4.3.8 Ochrona przed zamarzaniem

Ochrona przed zamarzaniem uaktywnia się, gdy tylko temperatura zewnętrzna spada 
poniżej 3 °C.

Regulacja solar oblicza wymagany stopień pompowania, aby chronić kolektor i orurowanie 
przed mrozem.

Ochrona przed zamarzaniem zostaje zakończona, gdy tylko temperatura zewnętrzna 
przekracza dłużej niż 12 godzin 4 °C.

4.3.9 Ochrona przed przegrzaniem

Ochrona przed przegrzaniem uaktywnia się, gdy tylko temperatura kolektora przekracza 
115 °C. Pompa solar zostaje wyłączona ze względów bezpieczeństwa.

Obowiązuje to również dla trybów pracy Test i Ręczny.

Ochrona przed przegrzaniem zapobiega załączeniu się pompy solar, tak długo, jak długo w 
kolektorze znajduje się para.

Ochrona przed przegrzaniem zostaje zakończona, gdy tylko temperatura kolektora spadnie 
poniżej 65 °C.

4.3.10 Zapis danych

Po lewej stronie regulacji solar włożona zostaje karta do zapisywania danych.

Ciągle zapisywane są następujące dane:

• Wartości mierzone

• Wartości powinne

• Stan regulatora

• Meldunki zakłóceń

• Stany załączeń wyjść regulacji

Max. zbiornik 2

Wpierw zbiornik 1

Max. zbiornik 1

Opis produktu
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Opis produktu

Stosowane mogą być następujące karty:

 Karta SD

 Karta SD HD

Przy wkładaniu kontakty karty muszą być widoczne z przodu.

Zanim wyciągniemy kartę SD, wystarczy dotknąc ekran. Zapisywanie danych na karcie SD 
jest zablokowana przez około 10 minut. Możesz wyjąć bezpiecznie kartę SD bez utraty 
danych.

Do odczytu zapisanych danych , wymagane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające 
ocenę danych.

4.4 Tryb pracy

Auto

System solar pracuje odpowiednio z nastawami, które zostały przeprowadzone w Danych 
systemu lub w Nastawach.

Ręczny

W tym trybie pracy pompa solar jest załączona i zawór przełączający jest otwarty.

W tym trybie pracy zawór przełączający może być ręcznie za- i wyłączony.

Tryb pracy Ręczny nastawiamy tylko wtedy, gdy system solar jest napełniony i 
zapewniony jest przepływ pompą solar. W innym przypadku pompa solar może się 
przegrzać i zostać przez to zniszczona.

Test

Konieczny do testowego trybu pracy, dla instalatora i serwisanta. W tym trybie pracy, 
elektryczne odbiorniki mogą być ręcznie załączane i wyłączane .

Gdy poprzez 30 minut nie użyjemy żadnego przycisku, regulacja solar przechodzi 
automatycznie do trybu pracy Auto.

Wył.

System solar jest wyłączony. Ciepło solar nie jest transportowane do zbiornika. 
Ochrona przed zamarzaniem jest zapewniona.

4.5 Połączenie z regulacją ogrzewania
Regulacja solar może być połączona kablem dwużyłowym (linia BUS) z regulacją 
ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact.

Gdy podłączona jest regulacja ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact , to regulacja 
solar wymienia poprzez linię BUS dane z regulacją ogrzewania:

• Nastawiona wartość powinna ciepłej wody i temperatura zbiornika TWO 
przekazywana jest z regulacji ogrzewania do regulacji solar.

• Nastawiona wartość powinna ciepłej wody przekazywana jest z regulacji ogrzewania 
do regulacji solar.

• Godzina i data przekazywane są z regulacji ogrzewania do regulacji solar.

• Temperatura kolektora i uzyski solar pokazywane są na panelu obsługi regulacji 
ogrzewania.

• Meldunki zakłóceń pokazywane są na panelu obsługi regulacji ogrzewania.
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Montaż

5 Montaż

Regulacja solar zamontowana jest w stacji solar.

Informacje do montażu stacji solar zawarte są w Instrukcji instalowania i uruchomienia 
stacji solar STAqua II
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6 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia przez porażenie prądem.

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

 ► Należy zadbać o to, aby prace elektryczne prowadziły wyłącznie osoby posiadające do 
tego odpowiednie przeszkolenie i dopuszczenie

 ► Odłączyć napięcie sieciowe

 ► Zabezpieczyć wyłącznik napięcia przed przypadkowym załączeniem

WSKAZÓWKA

Pompa solar może zostać uszkodzona

Gdy system solar nie jest napełniony, pompa solar może zostać uszkodzona poprzez 
„suchy bieg” pompy.

 ► Wpierw napełnić system solar, dopiero wtedy doprowadzić napięcie do regulacji

6.1 Bezpiecznik
Bezpiecznik (Mini bezpiecznik 3,15 AT) znajduje się na tylniej stronie płytki regulacji solar.

Zdjąć obudowę izolacyjną stacji solar

W celu dostępu do bezpiecznika, należy:

1. Odkręcić śrubę na pokrywie regulatora

2. Zdjąć dolną obudowę regulatora

 Zaciski przyłączeniowe regulatora są dostępne.

3. Odkręcić śruby na górnej obudowie

 Teraz można wyjąć w górę płytkę regulacji.

6.2 Dostęp do zacisków kablowych
Zdjąć obudowę izolacyjną stacji solar

W celu dostępu zacisków kablowych, należy:

4. Odkręcić śrubę na pokrywie regulatora

5. Zdjąć dolną obudowę regulatora

 Mamy dostęp do zacisków kablowych regulacji solar.

6.3 Elektryczne podłączenie urządzenia
W celu podłączenia elektrycznego urządzenia, należy:

 ► Upewnić się, czy regulacja solar jest wyłączona z pod napięcia.

W dolnej obudowie izolacyjnej stacji solar STAqua II znajdują się wycięcia do prowadzenia 
kabli. Informacje dotyczące prowadzenia kabli zawarte są w rozdziale „Podłączenie 
elektryczne” w Instrukcji montażu i uruchomienia Stacji solar STAqua II

Podłączenie elektryczne

Warunek

Warunek

Wzkazówka
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Podłączenie czujników temperatury

Obydwa czujniki temperatury TSA (temp. kolektora) i TAM (temp. zewnętrzna) stanowią 
część składową zestawu rur falistych. Zestaw rur falistych służy do podłączenia kolektora 
na dachu. Elektryczne podłączenia obydwóch czujników temperatury przeprowadzamy 
razem kablem trzyżyłowym z tylnego śrubunku zestawu rur falistych do regulacji solar. 
Kabel należy ułożyć na miejscu budowy podczas instalowania orurowania, lub możemy 
wykorzystać kabel znajdujący się w orurowaniu solar SPEED

 ► Zwracamy uwagę na to, aby nie zamienić podłączeń

Czujnik temperatury TSA/TAM

Sodłączenie elektryczne

 ► Czujniki temperatury należy podłączyć do odpowiednich zacisków

Zacisk Czujnik temperatury Typ  
czujnika

Miejsce zamontowania 
czujnika

TAM TSA

3 2 1

TSA 
temperatura kolektora

PT 1000 w zestawie podłączeniowym 
kolektora

TAM 
temperatura zewnętrzna

PT 1000 w profilu bocznym kolektora

TW TW (opcjonalnie) 
temperatura w górnym 
obszarze zbiornika 1
(Wymagany dla 
systemów z zbiornikirm 
buforowym i ciepłej 
wody, w którym układ 
solar podgrzewa bufor)

NTC 5K w tulejce zanurzeniowej lub 
blaszce zaciskowej  
zbiornika 1

TW2 TW2 (opcjonalnie) 
TW2 odczytuje 
następujące 
temperatury:

NTC 5K

• temperatura w 
górnym obszarze 
zbiornika 2

w tylei zanurzeniowej lub 
w elemencie mocującym 
zbiornika 2

• temperatura 
powrotu obiegu 
grzewczego

na powrocie obiegu 
grzewczego lub kotle 
grzewczym

Śrubunek zestaw 
rur falistych

Kolor kabla  
rur SPEED

Nr Czujnik 
temperatury

Zalecenie

(3)
TSA +

(4)

(2)
TAM +

3 TSA + brązowy

4 GND 
wspólny dla TSA / TAM

biały

2 TAM + niebieski
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Podłączenie elektryczne

Montaż czujników temperatury TW i TW2:

• Przy zastosowaniu zbiorników Paradigma, czujniki temperatury zamontowane są na 
przewidzianej dla nich pozycji w tulejce zanurzeniowej lub blasze zaciskowej, patrz 
Instrukcja instalowania i uruchomienia zbiornika.

• Przy zastosowaniu zbiorników obcych czujniki temperatury muszą być zamontowane 
w następującym miejscu:

 - wspólnie z czujnikiem temperatury dla realizowania dogrzewania poprzez kocioł 
grzewczy

 - najwyższa tulejka zanurzeniowa lub blacha zaciskowa

Zawór przełączający (opcjonalnie) przy układach z dwoma zbiornikami lub przy 
układach ze wspomaganiem ogrzewania

 ► Zawór przełączający podłączamy do:

Zacisk Typ

Zawór przełączający, Napięcie sieciowe Przekaźnik, 
230 V,  
max. 1A

Linia BUS do regulacji ogrzewania i do przełącznika czujników (opcjonalnie)

 ► Linię BUS do regulacji ogrzewania i do przełącznika czujników podłączamy do:

Zacisk Typ
BUS BUS do podłączenia regulacji ogrzewania i przełącznika 

czujników
Sygnał

Prowadzenie kabli

Aby ułożyć kable, należy:

1. Wszystkie kable, w celu odciążenia naciągu, w prowadzeniu kabla poniżej listwy 
zaciskowej dobrze zamocować 
Pałąki zaciskowe (do wyłamania) znajdują się we wnętrzu obudowy regulacji solar.

2. Kable wewnątrz stacji solar, ułożyć w wycięciach w izolacji, patrz rozdział 
„Podłączenie elektryczne” w Instrukcji instalowania i uruchomienia stacji solar 
STAqua II

Wzkazówka
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Podłączenie elektryczne

6.4 Fabrycznie okablowane podłączenia
 
Następujące podłączenia są fabrycznie okablowane:

Zacisk Typ

Napięcie zasilania 230 V

Napięcie sieciowe regulacji solar 230 VAC, zamontowany kabel 
sieciowy

Pompa, napięcie sieciowe Triak, 230 V, max. 1 A

Zawór strefowy, napięcie sieciowe Przekaźnik, 230 V, max. 1A

Niskie napięcie
TSV TSV  

Temperatura zasilania
NTC 5K

Sensor S Płaski kabel taśmowy

PWM

BR BL

PWM 
Sygnał do sterowania mocą pompy 
solar
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Obsługa regulacji solar

7 Obsługa regulacji solar

7.1 Przegląd regulacji solar

Regulacja Solar

1 Wyświetlacz dotykowy 2 Pokrywa przyłączy zaciskowych

7.2 Połączenie z regulacją ogrzewania
Regulację solar obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego (Touchscreen). 

Znaczenie przycisków

Powrót do ekranu  
standardowego

Przedstawienie krzywej

Wybór języka Zmiana wartości

Przywołanie głównego menu Podwyższenie wartości

Przywołanie wskazania zakłócenia Obniżenie wartości

Powrót z pod-menu do 
wcześniejszego menu

Zatwierdzenie zmienionej 
wartości

Kartkowanie w górę na poziomie 
danego menu

Przerwanie czynności

Kartkowanie w dół na poziomie 
danego menu

Skasowanie wartości

Wybór punktu menu Start uruchomienia ukazuje się 
tylko wtedy, gdy nie następuje 
jeszcze żadne uruchomienie

Stan pracy
zielony: Tryb regulacyjny
czerwony: zakłócenie

34 C0

77 C0

SystaSolar Aqua II 1

2
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Prowadzenie menu

Prowadzenie menu zorganizowane jest następująco:

Przejście ze wskazania standardowego do głównego menu przyciskiem 

W głównym menu kartkujemy przyciskiem  lub   
alternatywnie: Dotknąć na ekranie punkt menu

Wybór pod-menu przyciskiem  
alternatywnie: Ponownie dotknąć na ekranie punkt menu

Zmiana wartości przyciskiem  
alternatywnie: Dotknąć na ekranie wartość

Powrót do głównego menu przyciskiem 

Powrót do wskazania standardowego przyciskiem 

7.3 Wskazania standardowe
Zależnie od stanu pracy i budowy systemu, na ekranie regulacji solar ukazują się 
następujące wskazania standardowe:

Wskazanie standardowe Praca regulacyjna

Wskazanie to ukazuje się zależnie od stanu pracy przy układach ze zbiornikiem bez 
wspomagania ogrzewania

34 0C

77 0C

SystaSolar Aqua II

Menu
Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Nastawa
Ciepła woda Powinno

50 0C

34  C
0

77  C
0

SystaSolar Aqua II

34 0C 

47 0C 

77 0C

SystaSolar Aqua II

Obsługa regulacji solar
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Obsługa regulacji solar

Wskazanie standardowe przy układach z dwoma zbiornikami

Wskazanie to ukazuje się przy układach z dwoma zbiornikami. 

Wskazanie standardowe przy układach ze wspomaganiem ogrzewania

Wskazanie to ukazuje się przy układach ze wspomaganiem ogrzewania. 

Znaczenie symboli

Pompa solar jest załączona. Ogrzana woda transportowana jest  
z kolektora do zbiornika.

Tak długo jak załączona jest pompa solar, symbol pompy obraca
się.

Pompa solar załączona jest do ochrony przed zamarzaniem.

Karta do zapisywania danych jest włożona.

Włożona karta do zapisywania danych jest uszkodzona.

Regulacja solar jest połączona szyną BUS z regulacją ogrzewania.

Wskazywane są następujące wartości mierzone i dane:

• Temperatura kolektora

• Temperatura zbiornika w dolnym obszarze zbiornika 
Gdy podłączony jest czujnik temperatury TW, ekran wskazuje również temperaturę 
w górnym obszarze zbiornika.

• Test, Ręczny lub Wył., gdy nie jest nastawiony Tryb Auto

• MAX, gdy osiągnięta została nastawiona maksymalna temperatura zbiornika

Na podstawie koloru zbiornika możemy odczytać następujące informacje:

• Kolor zbiornika zmienia się z niebieskiego na czerwony, gdy tylko temperatura 
zbiornika w dolnym obszarze zbiornika osiągnie nastawioną wartość powinną dla 
ciepłej wody.

• Gdy podłączony jest czujnik temperatury TW: Kolor górnej połowy zbiornika zmienia 
się z niebieskiego na czerwony, gdy tylko temperatura zbiornika w górnym obszarze 
zbiornika osiągnie nastawioną wartość powinną dla ciepłej wody.

34 0C

47 0C
37 0C

77 0C

SystaSolar Aqua II

34 0C

47 0C

77 0C

SystaSolar Aqua II
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Wskazanie standardowe Zakłócenie

Gdy wystąpi zakłócenie, to na wskazaniu standardowym ukazuje się Zakłócenie.

Wskazanie stanu pracy zmienia się z zielonego na czerwony. 

Wskazanie zakłócenia z dalszymi informacjami możemy wskazać  lub 

Dalsze informacje zawarte są w rozdziale „Zakłócenia“.

7.4 Przegląd głównego menu
Możemy wybrać następujące pod-menu:

• Wartości mierzone - wskazanie mierzonych temperatur i mierzonego strumienia 
przepływu

• Uzyski energii solar - wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i całkowitego, 
kasowanie uzysku całkowitego

• Nastawa - nastawa specyficznych wartości

• Dane systemu - nastawa specyficznych wartości systemu.  
Nastawy te przeprowadza instalator lub serwisant.

• Kontrola - odczyt zakłóceń, kasowanie kodów zakłóceń.  
Dalsze nastawy i odczyty przeprowadza instalator lub serwisant.

7.5 Struktura menu Poziom serwisu

SystaSolar Aqua II

Zakłócenie

Kod zakłócenia 22

Główne menu Pod-Menu Punkt menu Strona

Menu
Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Dane systemu
Kod dostępu

00

Dane systemu
Błędny kod dostępu!

Strona [32]

Dane systemu
Funkcja dodatkowa

Wspomaganie ogrzew.
z Tuning-Set

Funkcja dodatkowa

brak

System 2-zbiornikowy

Wspomaganie ogrzew.
z Tuning-Set

Strona [32]

Dane systemu
Max. temp. zbiornika

85 ˚C

Strona [32]

Obsługa regulacji solar
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Obsługa regulacji solar

Główne menu Pod-Menu Punkt menu Strona

Menu
Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Dane systemu

Max. temp. Zbiornik 2

85 ˚C

(1) Strona [32]

Dane systemu

Max. temp. zasilania

obiegów grzewczych

50 ˚C

(2) Strona [32]

(1) Wskazanie ukazuje się tylko przy układach z dwoma zbiornikami

(2) Wskazanie ukazuje się tylko przy układach ze wspomaganiem ogrzewania 

7.6 Struktura menu Poziom kontrolny

Główne menu Pod-Menu Punkt menu Strona

Menu

Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Kontrola

Zakłócenia

Zakłócenia
Zakłócenie solar

Kod zakłócenia 22

Awaria czujnika kolektora

Strona [32]

Zakłócenia

02.10.2010 14:25 Godzina

Kod zakłócenia 22

Awaria czujnika kolektora

TSA: --,- ˚C TSE: 34,2 ˚C

V: 2,3 l/min TAM: 22,3 ˚C

Auto, Ładowanie

Kontrola
Tryb pracy

Auto

Tryb pracy

Auto

Wył.

Test

Ręczny

Strona [33]

Kontrola

Stan regulatora

Solar ogrzewa

zbiornik

Strona [34]
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Główne menu Pod-Menu Punkt menu Strona

Menu

Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Kontrola

Czas pracy pompy 3218 h

Suma stagnacji 312 h

od uruchomienia w dniu

12.08.2010

Strona [35]

Kontrola

Pompa solar

60%

(1) Strona [35]

Kontrola

Zawór strefowy

Wył.

(1) Strona [35]

Kontrola

Zawór przełącz.

Wył.

(1), 
(2)

Strona [35]

Kontrola

Wyjście sygnału dla

alarmu akustycznego

Wył.

(1) Strona [35]

Kontrola

Uruchomienie

Uruchomienie

Czy przeprowadzić teraz

uruchomienie?

Strona [36]

Uruchomienie

Obecnie uruchomienie nie jest

możliwe!

Obsługa regulacji solar
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Obsługa regulacji solar

(1) 

• Tryb roboczy Auto: Możemy wskazać stan wyjścia

• Tryb roboczy Test i Ręczny: Możemy wyjście załączyć i wyłączyć

(2) Wskazanie ukazuje się tylko przy układach z dwoma zbiornikami i przy układach ze 
wspomaganiem ogrzewania.

7.7 Struktura menu Poziom roboczy

Dalsze informacje zawarte są w Instrukcji obsługi

Główne menu Pod-Menu Punkt menu Strona

Menu

Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Kontrola

Uruchomienie

Uruchomienie

Test przepływu

Test regulacji strum. przepł.

Test przepływu z ULV wł.

Test zaworu strefowego

Kontrola

Wersja

Software V 1.0 03/2011

Hardware V 1.5

System bazowy V 1.0

Nr seryjny 1046-0000001234

Strona [38]

Główne menu Pod-Menu Punkt menu

Menu
Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Wartości mierzone

Kolektor 85,2 ˚C

Solar powrót                   45,3 ˚C

Solar zasilanie                  81,4 ˚C

Zbiornik góra 65,1 ˚C

Kolektor

100

50

0

°C

h

Wartości mierzone

Temp. zewnętrzna
Kolektor 15,3 ˚C

Strumień przepł. 2,4 l/min

Max. temperatura
kolektora 91,3 ˚C

Wartości mierzone

Kolektor 1 75,3 ˚C

Temp. zewnętrzna 1        - 1,4 ˚C

Kolektor 2 74,2 ˚C

Temp. zewnętrzna 2        - 1,3 ˚C
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Główne menu Pod-Menu Punkt menu

Menu
Wartości mierzone

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Uzysk energii solar

Uzysk energii solar
Moc Solar                      4,3 kW

Uzysk dzienny 23 kWh

Uzysk solar 4357 kWh

Uzysk dzienny

20

10

0
Po Sr Pi Ni Wt Cz So

kWh

Menu
Wartości mierzone

Uzysk energii solar

Nastawa

Dane systemu

Kontrola

Nastawa
Ciepła woda Powinno

50 0C

(2)

Nastawa
Strategia ładowania

Wpierw zbiornik 2

(3) Strategia ładow.
Wpierw zbiornik 1 

Wpierw zbiornik 2

Max. zbiornik 1

Max. zbiornik 2

Nastawa
Godzina

12:45

Nastawa
Data

25.10.2010

Nastawa
Język

Polski

Nastawa
Funkcja przycisku wybierania

Język

skróconego

Obsługa regulacji solar
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Obsługa regulacji solar

(1) Wskazanie ukazuje się tylko wtedy, gdy poprzez połączenie BUS podłączony jest 
przełącznik czujników lub podłączony był podczas uruchamiania 

(2) Ciepła woda powinno, nastawa tylko wtedy, gdy nie istnieje połączenie BUS z regulacją 
ogrzewania. Jeżeli regulacja świeżej wody SystaExpresso połaczona jest szyną BUS z 
regulacją solar i regulacją ogrzewania, wtedy pojawi się „Zbiornik Powino” zamiast „Ciepła 
woda Powinno”

(3) Wskazanie ukazuje się tylko przy systemach z dwoma zbiornikami lub systemach ze 
wspomaganiem ogrzewania
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8 Uruchomienie

8.1 Przeprowadzenie uruchomienia

Przed przystąpieniem do uruchomienia, należy:

1. upewnić się, czy system solar został kompletnie i prawidłowo zainstalowany

2. system solar napełnić i odpowietrzyć, patrz DokumentacjaAquaPakiet

3. upewnić się, czy czujniki temperatury i inne komponenty podłączone są do regulacji 
solar

4. upewnić się, czy podłączenie BUS do przełącznika czujników podłączone jest 
prawidłowo do regulacji solar 
- przy systemach solar z różnym ustawieniem kolektorów do słońca 
- przy systemach z podwójnym orurowaniem  
patrz Instalacja przełącznika czujników BUS

5. upewnić się, czy regulacja solar podłączona jest do napięcia. 

Aby przeprowadzić uruchomienie, postępujemy następująco:

Start uruchomienia

 ► Startujemy uruchomienie na wskazaniu standardowym przyciskiem 

Alternatywnie możemy przeprowadzić start uruchomienia w programie kontrolnym, patrz 
rozdział „Start uruchomienia [36]”

Menu prowadzi nas poprzez wszystkie wymagane kroki

Podać kod dostępu

1. Kod dostępu 12 nastawiamy  i 

2. Zatwierdzamy  lub przerywamy

Gdy podamy błędny kod dostępu, uruchomienie zostanie przerwane

Nastawa funkcji dodatkowej

Możemy nastawić, jaka funkcja dodatkowa dotyczy danego systemu solar:

• brak

• System 2-zbiornikowy

• Wspomaganie ogrzew. z Tuning-Set - przy układach ze wspomaganiem 
ogrzewania

1. kartkujemy   lub 

2. Zatwierdzamy  lub przerywamy 

Uruchomienie

34 0C

77 0C

SystaSolar Aqua II

Dane systemu
Kod dostępu

00
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Uruchomienie

Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika

Możemy nastawić maksymalną temperaturę dla zbiornika. Przy układach z dwoma zbiorni-
kami, wartość ta odnosi się do pierwszego zbiornika.

1. Nastawa wartości  lub  

2. Zatwierdzamy 

Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika 2

Wskazanie ukazuje się tylko, przy funkcji dodatkowej System 2-zbiornikowy.

Możemy nastawić maksymalną temperaturę dla drugiego zbiornika.

1. Nastawa wartości  lub  

2. Zatwierdzamy 

Nastawa maksymalnej temperatury zasilania obiegów grzewczych

Wskazanie ukazuje się tylko, przy funkcji dodatkowej Wspomaganie ogrzew.  
z Tuning-Set.

Możemy nastawić maksymalną temperaturę zasilania obiegów grzewczych. Gdy 
podłączonych jest więcej obiegów, nastawiamy wyższą wartość. Regulacja solar ogranicza 
tą temperaturę zasilania solar do tej wartości.

1. Nastawa wartości  lub  

2. Zatwierdzamy 

Kontrola wartości mierzonych

Na podstawie wartości mierzonych możemy sprawdzić, czy czujniki temperatury i czujnik 
strumienia przepływu podłączone są prawidłowo.

Ostatnie wskazanie ukazuje się tylko, gdy poprzez połączenie BUS podłączony jest 
przełącznik czujników.

1. kartkujemy 

2. przerywamy 

Dane systemu

Max. temp. zbiornika

85 ˚C

Dane systemu

Max. temp. zbiornika 2

85 ˚C

Dane systemu

Max. temp. zasilania

obiegów grzewczych

50 ˚C

Wartości mierzone

Kolektor 85,2 ˚C

Solar powrót                   45,3 ˚C

Solar zasilanie                  81,4 ˚C

Zbiornik góra 65,1 ˚C

Wartości mierzone

Temp. zewnętrzna
Kolektor 15,3 ˚C

Strumień przepł. 2,4 l/min

Max. temperatura
kolektora 91,3 ˚C

Wartości mierzone

Kolektor 1 75,3 ˚C

Temp. zewnętrzna 1        - 1,4 ˚C

Kolektor 2 74,2 ˚C

Temp. zewnętrzna 2        - 1,3 ˚C
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Przeprowadzenie uruchomienia

Ważne dla uruchomienia nastawy, zostały przeprowadzone.

Aby przeprowadzić właściwe uruchomienie, postępujemy następująco:

1. potwierdzamy  przerywamy  

Uruchomienie startuje automatycznie. Regulacja solar przeprowadza kolejno różne 
testy. Pokazywane są one na wyświetlaczu i otrzymują one jeden po drugim haczyk. 

Wskazanie Obecnie uruchomienie nie jest możliwe! ukazuje się, gdy 
przykładowo aktywna jest ochrona przed przegrzaniem. 

Gdy podczas uruchomienia wystąpi zakłócenie, uruchomienie zostanie przerwane. 
Ukaże się wskazanie standardowe „Zakłócenie”.

2. zakańczamy  lub 

Zakończenie uruchamiania

W menu Nastawa możemy przeprowadzić specyficzne dla użytkowania nastawy. Dalsze 
informacje zawarte są w rozdziale „Przeprowadzenie nastaw”, w Instrukcji obsługi.

8.2 Przekazanie urządzenia użytkownikowi
Po przeprowadzeniu nastaw, urządzenie gotowe jest do pracy.

 ► Należy objaśnić użytkownikowi funkcje i funkcjonowanie urządzenia.

 ► Należy przekazać użytkownikowi do przechowania odnośne dokumenty.

 ► Należy poinstruować użytkownika w temacie obsługi urządzenia i systemu oraz 
udzielić odpowiedzi na jego pytania.

 ► Należy poinstruować użytkownika o możliwych zagrożeniach.

 ► Pinformować użytkownika o konieczności przeglądów serwisowych

Uruchomienie

Uruchomienie

Czy przeprowadzić teraz

uruchomienie?

Uruchomienie

Obecnie uruchomienie nie jest

możliwe!

Uruchomienie

Test przepływu

Test regulacji strum. przepł.

Test przepływu z ULV wł.

Test zaworu strefowego
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Praca

9 Praca

9.1 Przeprowadzenie nastaw na poziomie serwisowym
Poziom serwisowy zastrzeżony jest dla instalatora i serwisanta.

Na poziomie serwisowym możemy przeprowadzić specyficzne dla systemu nastawy.

Aby otrzymać dostęp do poziomu serwisowego, należy:

1. Przywołać menu główne 

2. Kartkujemy do menu Dane systemu  lub  

3. Wybrać Pod-menu Kod dostępu  

4. Nastawić kod dostępu 12   lub  

5. Zatwierdzić  lub powrót 

Gdy podany zostanie błędny kod dostępu, to na 10 sekund ukazuje się meldunek Błędny 
kod dostępu!

Nastawa funkcji dodatkowej

Możemy nastawić, która z funkcji dodatkowej dotyczy danego systemu solar:

• brak

• System 2-zbiornikowy - dla układów z dwoma zbiornikami

• Wspomaganie ogrzew. z Tuning-Set - dla układów ze wspomaganiem 
ogrzewania

Aby nastawić funkcję dodatkową, należy:

1. Przywołać Pod-menu Funkcja dodatkowa  lub  

2. Zmiana  

3. kartkowanie   lub  

4. Zatwierdzić  lub powrót 

Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika

Możemy nastawić maksymalną temperaturę zbiornika. Przy układach z dwoma 
zbiornikami, wartość ta odnosi się do pierwszego zbiornika.

1. Przywołać Pod-menu Max. temp. zbiornika przyciskiem  lub  

2. Zmiana   

Wartość ukazuje się na czerwono

3. Nastawa wartości   lub  

4. Zatwierdzić  lub przerwać 

Dane systemu
Kod dostępu

00

Dane systemu
Funkcja dodatkowa

Wspomaganie ogrzew.
z Tuning-Set

Funkcja dodatkowa

brak

System 2-zbiornikowy

Wspomaganie ogrzew.
z Tuning-Set

Dane systemu

Max. temp. zbiornika

85 ˚C
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Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika 2

Wskazanie ukazuje się tylko przy funkcji dodatkowej System 2-zbiornikowy.

Tutaj możemy nastawić maksymalną temperaturę dla drugiego zbiornika.

1. Przywołać Pod-menu Max. temp. zbiornik 2  lub  

2. Zmiana   

Wartość ukazuje się na czerwono

3. Nastawa wartości   lub  

4. Zatwierdzić  lub przerwać 

Nastawa maksymalnej temperatury zasilania obiegów grzewczych

Wskazanie ukazuje się tylko przy funkcji dodatkowej Wspomaganie ogrzew.  
z Tuning-Set.

Możemy nastawić maksymalną temperaturę zasilania obiegów grzewczych. Gdy 
podłączonych jest więcej obiegów, nastawiamy wyższą wartość. Regulacja solar ogranicza 
tą temperaturę zasilania solar do tej wartości.

1. Przywołać Pod-menu Max. temp. zasilania obiegów grzewczych  lub  

2. Zmiana   

Wartość ukazuje się na czerwono

3. Nastawa wartości   lub  

4. Zatwierdzić  lub przerwać 

9.2 Program kontrolny

W programie kontrolnym znajdujemy informacje o występujących zakłóceniach. Możemy 
nastawić tryb pracy, odczytać stan regulatora i przeprowadzić start uruchomienia.

W trybie pracy Ręczny lub Test, możemy zasterować ręcznie elektrycznymi odbiornikami.

Aby przejść do programu kontrolnego, należy

1. Przywołać menu główne   

2. Przejść do menu Kontrola   lub 

3. Wybrać Pod-menu   

9.2.1 Odczyt zakłóceń

Dalsze informacje zawarte są w rozdziale „Zakłócenia”

9.2.2 Nastawa trybu pracy

Możemy nastawić następujące tryby pracy:

• Auto - system pracuje w trybie regulacji

• Ręczny - system pracuje w trybie wymuszonym, tryb regulacji jest wyłączony

• Test - system pracuje w trybie testowym, tryb regulacji jest wyłączony. Gdy w prze-
ciągu 30 minut nie użyjemy żadnego przycisku, to tryb pracy zostaje automatycznie 
przywrócony na Auto

• Wył. - system jest wyłączony

Dane systemu

Max. temp. zbiornika 2

85 ˚C

Dane systemu

Max. temp. zasilania

obiegów grzewczych

50 ˚C

Kontrola

Zakłócenia

Praca
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Praca

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Poparzenia poprzez otwarcie punktu poboru wody.

W trybie pracy Ręczny wzgl. Test istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przy otwarciu 
punktu poboru wody.

 ► W trybie pracy Ręczny wzgl. Test należy zamknąć punkty poboru wody oraz 
poinformować inne osoby o występującym zagrożeniu

Aby nastawić ten tryb pracy, należy:

1. W Pod-menu Kontrola przejść do Tryb pracy  lub  

2. Zmienić tryb pracy  

3. Kartkować    lub 

4. Zatwierdzić  lub przerwać 

9.2.3 Wskazanie stanu regulatora

Możemy wyświetlić stan regulatora. W ten sposób możemy sprawdzić, jakie funkcje 
regulacja solar w danej chwili przeprowadza.

• Oczekiwanie na słońce - Woda w kolektorze jest zimniejsza niż woda w zbiorniku.

• Ochrona przed mrozem - Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest aktywne.

• Popychanie - Regulacja solar załącza na krótki czas pompę solar, aby umożliwić 
poprawny pomiar temperatury kolektora.

• Opóźnienie załączenia - Woda w kolektorze jest cieplejsza niż woda w zbiorniku. 
Po upływie czasu opóźnienia załączenia następuje załączenie pompy solar.

• Solar ogrzewa zbiornik - Pompa solar jest załączona. Transportuje ona ciepło do 
zbiornika.

• Zbiornik pełny - Woda w zbiorniku osiągnęła nastawioną maksymalną temperaturę 
zbiornika. Pompa solar wyłącza się.

• Kolektor przegrzany - Temperatura kolektora przekracza 115°C. W kolektorze 
wytworzyła się para. Pompa solar pozostaje wyłączona tak długo, aż temperatura 
kolektora spadnie poniżej 65 °C.

• Ręcznie - Nastawiony jest tryb pracy Wył., Test lub Ręczny.

• Pomiar - Regulacja solar przeprowadza w ramach uruchomienia lub diagnozy 
wymagany pomiar.

• Tryb awaryjny - Wystąpiło zakłócenie. System solar pracuje w trybie awaryjnym. 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest zapewnione

Aby wyświetlić stan regulatora, należy:

1. W Pod-menu Kontrola przejść do Stan regulatora  lub   

Wskazywany jest aktualny stan regulatora

2. Powrót  

Kontrola
Tryb pracy

Auto

Tryb pracy

Auto

Wył.

Test

Ręczny

Kontrola

Stan regulatora

Solar ogrzewa

zbiornik
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9.2.4 Odczyt danych pracy

Możemy odczytać następujące dane pracy:

• Czas pracy pompy - Całkowity czas pracy pompy solar, liczony od czasu 
uruchomienia.

• Suma stagnacji - Całkowity czas, w którym pompa solar była wyłączona ze względu 
na przegrzanie, liczony od czasu uruchomienia

Czas pracy pompy i Suma stagnacji

Aby ukazać na wyświetlaczu czas pracy pompy solar i sumę stagnacji, należy wykonać 
następujące kroki:

1. W Pod-menu Kontrola kartkować do Czas pracy pompy/Suma stagnacji  
z  lub   

Wskazane zostają obydwie wartości oraz data uruchomienia

2. Powrót  

9.2.5 Zasterowanie odbiornikami elektrycznymi i wyjściem sygnału

W programie kontrolnym możemy w trybie pracy Test, do celów testowych, ręcznie 
załączyć i wyłączyć wyjścia regulacji solar.

Możemy ręcznie załączyć i wyłączyć następujące wyjścia:

• Pompa solar

• Zawór strefowy

• Zawór przełączający- Tylko przy układach z dwoma zbiornikami lub przy układach ze 
wspomaganiem ogrzewania

• Wyjście sygnału dla alarmu akustycznego

 ► Należy stosować się do następujących wskazówek:

• W trybie pracy Auto skazywany jest aktualny stan wyjść. Nie istnieje możliwość 
załączenia i wyłączenia tych wyjść.

• Wskazanie pompy solar wyświetla aktualnie chwilową moc w procentach.  
0 % oznacza: Pompa solar jest wyłączona.

• Gdy aktywna jest ochrona przed przegrzaniem, pompa solar nie może zostać 
załączona ze względów bezpieczeństwa.

• Wybrany stan wyjść pozostaje generalnie zachowany również przy wyborze 
następnego punktu menu. Możemy tym sposobem testować równolegle większą 
liczbę wyjść.

Aby wyjścia załączyć i wyłączyć, należy:

1. W Pod-menu Kontrola kartkujemy do pożądanych wyjść  lub  , tutaj jako 

przykład Zawór strefowy

2. Zmienia 

3. Kartkować    lub 

4. Zatwierdzić  lub przerwać 

Kontrola

Czas pracy pompy 3218 h

Suma stagnacji 312 h

od uruchomienia w dniu

12.08.2010

Kontrola

Zawór strefowy

Wył.

Zawór strefowy

wł.

wył.

Praca
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9.2.6 Start uruchomienia

Start uruchomienia możemy przeprowadzić również we wskazaniu standardowym 
przyciskiem , patrz rozdział „Przeprowadzenie uruchomienia [29]”. W tym przypadku, 
menu prowadzi poprzez wszystkie wymagane kroki. Po przeprowadzeniu pierwszego 
uruchomienia  przycisk nie ukazuje się więcej w menu standardowym.

Aby przeprowadzić start uruchomienia w programie kontrolnym, należy:

1. W Pod-menu Kontrola przejść do Uruchomienie   lub 

2. Start uruchomienia przyciskiem 

Menu prowadzi poprzez wszystkie wymagane kroki: 

Podać kod dostępu

Aby ukazać na wyświetlaczu czas pracy pompy solar i sumę stagnacji, należy wykonać 
następujące kroki:

1. Kod dostępu 12 nastawiamy za pomocą  lub  

2. Zatwierdzić  lub powrót  

Nastawa funkcji dodatkowej

Możemy nastawić, która z funkcji dodatkowej dotyczy systemu solar:

• brak

• System 2-zbiornikowy - dla układów z dwoma zbiornikami

• Wspomaganie ogrzew. z Tuning-Set - dla układów ze wspomaganiem 
ogrzewania

1. kartkujemy przyciskiem  lub  

2. Zatwierdzić  lub powrót 

Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika

Możemy nastawić maksymalną temperaturę zbiornika. Przy układach z dwoma 
zbiornikami, wartość ta odnosi się do pierwszego zbiornika.

1. Nastawić wartość   lub  

2. Zatwierdzić  

Kontrola

Uruchomienie

Dane systemu
Kod dostępu

00

Funkcja dodatkowa

brak

System 2-zbiornikowy

Wspomaganie ogrzew.
z Tuning-Set

Wskazówka

Start uruchomienia w 
programie kontrolnym

Dane systemu

Max. temp. zbiornika

85 ˚C
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Nastawa maksymalnej temperatury zbiornika 2

Wskazanie ukazuje się tylko, przy funkcji dodatkowej System 2-zbiornikowy. 

Możemy nastawić maksymalną temperaturę dla drugiego zbiornika:

1. Nastawić wartość   lub  

2. Zatwierdzić  

Nastawa maksymalnej temperatury obiegów grzewczych

Wskazanie ukazuje się tylko, przy funkcji dodatkowej Wspomaganie ogrzew.  
z Tuning-Set

Możemy nastawić maksymalną temperaturę zasilania obiegów grzewczych. Gdy 
podłączonych jest więcej obiegów, nastawiamy wyższą wartość. Regulacja solar ogranicza 
tą temperaturę zasilania solar do tej wartości

1. Nastawić wartość   lub  

2. Zatwierdzić  

Kontrola mierzonych wartości

Na podstawie wartości mierzonych możemy sprawdzić, czy czujniki temperatury i pomiaru 
strumienia przepływu są prawidłowo podłączone.

Ostatnie wskazanie ukazuje się tylko, gdy poprzez połączenie BUS podłączony jest 
przełącznik czujników

1. kartkujemy   lub 

2. przerywamy 

Dane systemu

Max. temp. zbiornika 2

85 ˚C

Dane systemu

Max. temp. zasilania

obiegów grzewczych

50 ˚C

Wartości mierzone

Kolektor 85,2 ˚C

Solar powrót                   45,3 ˚C

Solar zasilanie                  81,4 ˚C

Zbiornik góra 65,1 ˚C

Wartości mierzone

Temp. zewnętrzna
Kolektor 15,3 ˚C

Strumień przepł. 2,4 l/min

Max. temperatura
kolektora 91,3 ˚C

Wartości mierzone

Kolektor 1 75,3 ˚C

Temp. zewnętrzna 1        - 1,4 ˚C

Kolektor 2 74,2 ˚C

Temp. zewnętrzna 2        - 1,3 ˚C

Praca
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Praca

Przeprowadzenie uruchomienia

Ważne dla uruchomienia nastawy, zostały przeprowadzone. 
Aby przeprowadzić właściwe uruchomienie, postępujemy następująco:

1. Potwierdzamy  przerywamy   

Uruchomienie startuje automatycznie. Regulacja solar przeprowadza kolejno różne 
testy. Pokazywane są one na wyświetlaczu i otrzymują one jeden po drugim haczyk. 

Wskazanie Obecnie uruchomienie nie jest możliwe! ukazuje się, gdy przykładowo 
aktywna jest ochrona przed przegrzaniem. 

Gdy podczas uruchomienia wystąpi zakłócenie, uruchomienie zostanie przerwane 
Ukaże się wskazanie standardowe „Zakłócenie”

2.  Zakańczamy  lub 

9.2.7 Odczyt wersji

Możemy odczytać wersję Software, Hardware i systemu roboczego. Poza tym widzimy 
numer seryjny regulacji solar.

Aby odczytać aktualne wersje, należy

1. W Pod-menu Kontrola przejść do Wersja   lub 

2. Powrót  

Uruchomienie

Czy przeprowadzić teraz

uruchomienie?

Uruchomienie

Test przepływu

Test regulacji strum. przepł.

Test przepływu z ULV wł.

Test zaworu strefowego

Uruchomienie

Obecnie uruchomienie nie jest

możliwe!

Kontrola

Wersja

Software V 1.0 03/2011

Hardware V 1.5

System bazowy V 1.0

Nr seryjny 1046-0000001234
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Obsługa serwisowa

10 Obsługa serwisowa
Regulacja solar nie wymaga stałej obsługi serwisowej.

Możemy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką

Do czyszczenia używać tylko wody. Nie używać agresywnych środków czyszczących.
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Zakłócenia

11 Zakłócenia

11.1 Odczyt zakłóceń
Regulacja solar zarządza funkcjonowaniem systemu solar. Przy błędnym funkcjonowaniu, 
regulacja solar próbuje najpierw samoczynnie skorygować błąd pracy.

W następujących przypadkach regulacja solar wskazuje błąd zakłócenia:

• błędne funkcjonowanie, które regulacja solar nie może samoczynnie skorygować

• błędne funkcjonowanie, mające wpływ na ochronę przed zamarzaniem

• błędne funkcjonowanie, mające wpływ na uzyski solar

Gdy wystąpi zakłócenie, na ekranie ukazuje się zamiast wskazania standardowego „Trybu 
regulacji“ wskazanie standardowe „Zakłócenie“.

Dodatkowo regulacja solar uruchamia sygnał akustyczny.

Sygnał akustyczny słyszymy dalej rano i wieczorem, każdorazowo przez 30 minut,  
aż zakłócenie zostanie skasowane.

 ► Dotykamy krótko ekran, aby zakończyć sygnał akustyczny.

Aby odczytać zakłócenia, należy:

1. we wskazaniu standardowym Zakłócenie przywołać wskazanie zakłócenia z lub  
Wskazany zostaje kod zakłócenia i zakłócenie.

2. kasowanie wszystkich zakłóceń 

3. kiedy nie podano jeszcze kodu dostępu, należy nastawić kod dostępu 12  
przyciskami  lub 

4. kartkujemy poprzez pięć ostatnich zapisanych zakłóceń  lub  

Wskazywana jest data, godzina, kod zakłócenia, zakłócenie i dodatkowe informacje

5. powrót 

SystaSolar Aqua II

Zakłócenie

Kod zakłócenia 22

Zakłócenia
Zakłócenie solar

Kod zakłócenia 22

Awaria czujnika kolektora

Dane systemu
Kod dostępu

00

Zakłócenia

23.12.2009 04:37 h

Kod zakłócenia 50
Zagrożenie mrozem
TSA: -0,1 ˚C TSE: 14,2 ˚C
V: 2,8 l/min TAM: -15,3 ˚C
Auto, Ochrona przed mrozem
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11.2 Usuwanie zakłócenia
Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

1 Brak strumienia przepływu Zawór odcinający po stronie 
zasilania zamknięty

 ► Otworzyć zawór odcinający

Pompa solar uszkodzona Sprawdzić funkcjonowanie pompy solar:

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie pompę solar

3. Gdy pompa solar uszkodzona, wymienić

Zawór strefowy nie otwiera Sprawdzić zawór strefowy

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie zawór strefowy

3. Gdy zawór uszkodzony, wymienić

2 Powietrze w instalacji Powietrze w systemie solar Sprawdzić szczelność systemu solar

1. Sprawdzenie szczelności

2. Usunąć ewentualne nieszczelności

3. Sprawdzić naczynie wzbiorcze przeponowe, uszko-
dzone wymienić

4. Odpowietrzyć układ solar

4 Zamienione zasil. z powrot. Zasilanie solar i powrót solar 
pomiędzy kolektorem a stacją 
solar podłączone są odwrotnie

wykonać prawidłowe podłączenie przy stacji solar i 
sprawdzić przy kolektorze

Gdy poprzez podłączenie BUS 
podłączony jest przełącznik 
czujników:
Czujnik kolektora zamontowany 
jest na powrocie kolektora 
zamiast na zasilaniu kolektora

Sprawdzić podłączenie czujnika kolektora i ewentualnie 
skorygować

5 Awaria zaworu strefowego Zawór strefowy nie zamyka Sprawdzić funkcjonowanie zaworu strefowego:

1. Sprawdzić czy dźwignia na zaworze strefowym 
nie jest zagięta i dlatego nie może poruszać się do 
przedniej pozycji

2. Gdy tak, wyprostować dźwignię

3. Gdy dźwignia nie jest wygięta, wymienić zawór 
strefowy

6 Błędna godzina Przy połączeniu BUS z regula-
cją ogrzewania:
Regulacja ogrzewania 
przekazuje błędną godzinę do 
regulacji solar

Sprawdzić godzinę na regulacji ogrzewania, ewentualnie 
skorygować

7 Spadek ciśnienia w instalacji Nieszczelności w systemie solar/
układzie grzewczym

Sprawdzić system solar/układ grzewczy:

1. Przy zimnym układzie sprawdzić ciśnienie na 
manometrze stacji solar

2. Sprawdzić szczelność systemu solar/układu 
grzewczego

3. Usunąć ewentualne nieszczelności

4. Napełnić system solar/układ grzewczy

Zakłócenia
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Zakłócenia

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

9 Błędna hydraulika: zwarcie Hydraulika błędnie podłączona Sprawdzić hydraulikę:

1. Usunąć hydrauliczne odgałęzienie na powrocie solar 
pomiędzy kolektorem a stacją solar

2. Załączyć obcą pompę

3. Sprawdzić, czy w obiegu solar jest strumień przepły-
wu i jego kierunek

10 Izolacja rur Niepoprawna izolacja cieplna 
orurowania

Sprawdzić izolację cieplną:

1. Sprawdzić izolację cieplną całego orurowania i 
śrubunków z pierścieniami zaciskowymi

2. Wykonać prawidłową izolację cieplną

Zbyt długie orurowanie w 
obszarze zewnętrznym

 ► Wykonać możliwie najkrótsze orurowanie w obsza-
rze zewnętrznym

11 Zasilanie nie jest stałe Regulacja solar podłączona 
jest do załączalnego zasilania 
napięcia, np. wyłącznika 
oświetlenia

 ► Podłączyć regulację solar do stałego zasilania 
napięcia

12 Uszk. ULV lub bł poz. cz Zb Uszkodzony zawór przełączający Sprawdzić funkcjonowanie zaworu przełączającego:

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie zawór przełączający

3. Gdy zawór uszkodzony, wymienić

lub czujnik zbiornika błędnie 
zamontowany:

• Czujnik temperatury TW lub

• czujnik temperatury TW2 
(tylko przy układach z 2 
zbiornikami)

Sprawdzić zamontowanie czujnika temperatury:

1. Sprawdzić, czy czujnik zbiornika zamontowany 
jest w górnym obszarze zbiornika, ewentualnie 
skorygować

2. Przy montażu z blachą zaciskową: upewnić się, czy 
czujnik temperatury ma kontakt ze ścianą zbiornika

3. Przy montażu z tulejką zanurzeniową: upewnić się, 
czy czujnik temperatury jest całkowicie włożony

Zamienione podłączenia zaworu 
przełączającego

Sprawdzić zamontowanie zaworu przełączającego:

1. Sprawdzić, czy zawór przełączający nie jest błędnie 
zamontowany

2. Zamontować poprawnie zawór przełączający

Zakamieniony wymiennik ciepła 
w zbiorniku

 ► Odkamienić wymiennik ciepła w zbiorniku

13 Za mały strumień przepływu • Orurowanie zbyt długie

• Orurowanie za cienkie

Sprawdzić orurowanie:

1. Dane dotyczące średnicy i długości orurowania 
zawarte są w Dokumentacji AquaPakietu

2. Wykonać orurowanie o odpowiedniej długości i 
średnicy

• Orurowanie załamane

• Orurowanie zatkane

 ► Sprawdzić orurowanie i usunąć przyczynę



THPL-2127 01/15  V 1.442

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

14 Zb. przechł. ochroną p. zam • Zbiornik nie jest 
dogrzewany

• Uszkodzone dogrzewanie

Sprawdzić dogrzewanie:

1. Sprawdzić, czy kocioł grzewczy nie jest wyłączony 
lub uszkodzony

2. Natychmiast dogrzać zbiornik do temperatury 
minimum 10 °C

20 Czujnik temperatury 
zewnętrznej jest 
zamontowany nieprawidłowo

Czujnik temperatury zewnętrznej 
TAM nie jest zamontowany w 
profilu ramy kolektora

zagwarantować, aby czujnik temperatury był osadzony 
w profilu ramy kolektora (patrz instrukcja montażu rur 
falistych)

21 Czujnik przepływu uszkodzony Uszkodzenie czujnika przepływu Sprawdzić funkcjonowanie czujnika przepływu:

Sprawdzić poprawność połączenia kablowego

Sprawdzić strumień przepływu:

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie pompę solar

3. Gdy stwierdzimy strumień przepływu lecz w 
menu Wartości mierzone: brak jest wskazania 
strumienia, wymienić czujnik przepływu.

22 Awaria czujnika kolektora Uszkodzenie czujnika 
temperatury kolektora TSA

Sprawdzić funkcjonowanie czujnika:

1. Sprawdzić poprawność połączenia kablowego

2. Sprawdzić w połączeniu wtykowym połączenia 
kabla 3 żyłowego (zamienić)

3. Zmierzyć oporność czujnika

4. Porównać wartości dla czujnika PT 1000 patrz 
rozdział „Dane techniczne”

5. Ewentualnie wymienić czujnik

23 Uszk. czujnik wejścia do 
kolektora

Uszkodzenie czujnika 
temperatury TSE w mierniku 
strumienia przepływu

Sprawdzić funkcjonowanie czujnika:

1. Sprawdzić poprawność połączenia kablowego

2. Zmierzyć oporność czujnika

3. Porównać wartości dla czujnika PT 1000 patrz 
rozdział „Dane techniczne”

4. Ewentualnie wymienić czujnik

24 Zakłóc. czujn. kolektora Błędnie zamontowany przy 
kolektorze czujnik temperatury 
kolektora TSA

 ► Sprawdzić, czy czujnik temperatury jest włożony 
całkowicie do tulejki czujnika

Wilgoć w połączeniu wtykowym 
przy zestawie rur falistych

 ► Otworzyć i wysuszyć połączenie wtykowe przy 
zestawie rur falistych

25 Czujniki TSA i TAM 
zamienione

Zamienione podłączenia 
czujników temperatury TAM/TSA

 ► Sprawdzić podłączenia czujników TAM/TSA, 
ewentualnie zamienić

Zakłócenia
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Zakłócenia

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

26 Uszk. Czujnik solar - zasil. Uszkodzenie czujnika 
temperatury TSV

Sprawdzić funkcjonowanie czujnika:

1. Sprawdzić poprawność połączenia kablowego

2. Zmierzyć oporność czujnika

3. Porównać wartości dla czujnika NTC patrz rozdział 
„Dane techniczne”

4. Ewentualnie wymienić czujnik

27 Brak temp. zewnętrznej Uszkodzenie czujnika 
temperatury TAM

Sprawdzić funkcjonowanie czujnika:

1. Sprawdzić poprawność połączenia kablowego

2. Sprawdzić w połączeniu wtykowym połączenia 
kabla 3 żyłowego (zamienić)

3. Zmierzyć oporność czujnika

4. Porównać wartości dla czujnika PT 1000 patrz roz-
dział „Dane techniczne”

5. Ewentualnie wymienić czujnik

34 Przegrzanie zbiornik 1 Przy układach ze 
wspomaganiem ogrzewania: 
Zabudowana klapa zwrotna na 
powrocie ogrzewania

Sprawdzić powrót ogrzewania:

1. Sprawdzić, czy na powrocie ogrzewania do zbiorni-
ka nie jest zabudowana klapa zwrotna

2. Ewentualną klapę wybudować

Zamienione podłączenia zaworu 
przełączającego

Sprawdzić zamontowanie zaworu przełączającego:

1. Sprawdzić czy zawór przełączający nie jest błędnie 
zamontowany

2. Zamontować poprawnie zawór przełączający

Uszkodzony zawór przełączający 
ULV

Sprawdzić funkcjonowanie zaworu przełączającego:

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie zawór przełączający

3. Gdy zawór uszkodzony, wymienić

35 Zamienione podłączenia zaworu 
przełączającego

Sprawdzić zamontowanie zaworu przełączającego:

1. Sprawdzić czy zawór przełączający nie jest błędnie 
zamontowany

2. Zamontować poprawnie zawór przełączający

Uszkodzony zawór przełączający 
ULV

Sprawdzić funkcjonowanie zaworu przełączającego:

1. Na regulacji solar w menu Kontrola nastawić tryb 
pracy Test

2. Załączyć ręcznie zawór przełączający

3. Gdy zawór uszkodzony, wymienić

49 Stacja solar przechłodzona Temperatura otoczenia stacji 
solar leży poniżej 5 °C

 ► Zapewnić temperaturę w miejscu zabudowy stacji 
solar - powyżej 5 °C
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Zakłócenia

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Sposób postępowania w celu usunięcia zakłócenia

50 Kolektor zamarznięty Temperatura kolektora TSA leży 
poniżej 0 °C

Gdy tylko woda w kolektorze ogrzeje się na tyle aby 
zaistniał strumień przepływu, należy sprawdzić system 
solar w następujący sposób:

1. Sprawdzić ciśnienie systemu na manometrze stacji 
solar

2. Sprawdzić kolektor na uszkodzenia mrozem i szczel-
ność (ewentualnie wymienić)

3. Sprawdzić orurowanie na uszkodzenia mrozem i 
szczelność (ewentualnie wymienić)

4. Sprawdzić poprawność izolacji cieplnej zasilania 
solar i ewentuentualnie poprawić

5. Odczytać zakłócenia zbiornika, usunąć zakłócenia
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12 Wyłączenie z eksploatacji

12.1 Czasowe wyłączenie z eksploatacji
Aby regulację solar, w celach serwisowych lub naprawczych systemu solar, czasowo 
wyłączyć z eksploatacji, należy

1. Odłączyć zasilanie napięcia

2. Zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem napięcia.

UWAGA

Uszkodzenie instalacji przez mróz w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu.

Instalacja solar napełniona jest wodą. 
Jeżeli zasilanie elektryczne układu solar zostaje przerwane, nie działa ochrona przeciw 
zamarzaniu i układ solar zamarza.

 ► w temperaturze otoczenia poniżej 2 0C, wyłaczenie regulacji maksymalnie do  
15 minut

 ► w temperaturze otoczenia poniżej -5 0C, wyłaczenie regulacji maksymalnie do  
10 minut

 ► w temperaturze otoczenia poniżej -10 0C, wyłaczenie regulacji maksymalnie do 5 
minut

 ► w przypadku dłuższego wyłączenią konieczne jest całkowite opróżnienie układu solar 
poprzez wyspecjalizowaną firmę.

 ► kolektory przedmuchujemy sprężonym powietrzem

12.2 Wyłączenie urządzenia
Regulacja solar wyłączana jest z eksploatacji wraz z systemem solar. Aby dokonać całkowi-
tego wyłączenia urządzenia z eksploatacji, należy:

1. Upewnić się, że system solar jest całkowicie odwodniony

2. Odłączyć zasilanie napięcia

Informacje dotyczące wyłączenia z eksploatacji systemu zawarte są w Dokumentacji 
AquaPakietu

Wyłączenie z eksploatacji
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13 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.

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

13.2 Utylizacja urządzenia
Urządzenie i jego wyposażenie nie należą do odpadów gospodarczych..

 ► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie oraz ewentualne wyposażenie zostały 
poddane prawidłowej utylizacji

 ► Należy zadbać o to, aby zawarte w urządzeniu baterie zostały poddane prawidłowej 
utylizacji.

 ► Należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów.
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14 Dane techniczne
Ogólne dane techniczne

Jednostka 

Napięcie zasilania V/Hz 230/50 

Max. pobór mocy VA 700 

Max. pobór regulacji solar (zużycie własne) VA 2,5 

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0C 0...50 

Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 600529-1 

Klasa zabezpieczenia II wg. EN 600529-1 

Moc załączeniowa przekaźnika Zawór strefowy - 
230 V/50 Hz 

A 1 

Moc załączeniowa przekaźnika  
Zawór przełączjący - 230 V/50 Hz 

A 1 

Moc załączeniowa przekaźnika elektronicznego 
(pompa solar) przy 230 V/50 Hz 

A 1 

Maksymalna dopuszczalna długość; linii BUS do 
regulacji ogrzewania 

m 30 

Minimalny przekrój przewodu linii BUS do regu-
lacji ogrzewania 

mm2  2x0,75 

Bezpiecznik dla regulacji solar i wyjść 3,15 AT/250V 

14.1 Wartości oporów czujnika NTC
Temperatura w °C Oporność w kΩ 

-20 48,5 

-15 36,5 

-10 27,5 

-5 21,2 

0 16,3 

5 12,7 

10 10,0 

15 7,85 

20 6,25 

25 5,00 

30 4,03 

35 3,27 

40 2,66 

45 2,19 

50 1,80 

55 1,49 

60 1,24 

65 1,04 

70 0,867 

75 0,739 

80 0,627 

85 0,535 

90 0,458 

95 0,393 
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Dane techniczne

14.1 Wartości oporów czujnika PT 1000
Temperatura w °C Oporność w kΩ 

-20 922 

-15 941 

-10 961 

-5 980 

0 1000 

5 1019 

10 1039 

15 1058 

20 1078 

25 1097 

30 1117 

35 1136 

40 1155 

45 1175 

50 1194 

55 1213 

60 1232 

65 1252 

70 1271 

75 1290 

80 1309 

85 1328 

90 1347 

95 1366 
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Wartości standardowe

15 Wartości standardowe
Jednostka Wartość standardowa Nastawiono Zmieniono

Funkcja dodatkowa

• brak

• Wspomaganie ogrzew. z Tuning-Set

• System 2-zbiornikowy

brak

Strategia ładowania. (1)

• Wpierw zbiornik 1

• Wpierw zbiornik 2

• Max. zbiornik 1

• Max. zbiornik 2 

Wpierw zbiornik 1

Ciepła woda powinno 0C 50

Max. temp. zbiornika 0C 80

Max. temp. zbiornika 2 (2) 0C 80

Max. temp. zasilania obiegów grzewczych (3) 0C 70

Funkcja przycisku wybierania skróconego

• Wartości mierzone

• Uzysk solar

• Język

Język

(1) Nastawa Wpierw zbiornik 2 i Max. zbiornik 2 tylko przy układach z dwoma zbiornikami

(2) Tylko przy układach z dwoma zbiornikami

(3) Tylko przy układach ze wspomaganiem ogrzewania 
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