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1.2 Rövidítések 
 CFC:   Klórozott-fluorozott szénhidrogén (freon) 
 HMV:  Használati melegvíz 

1. Bevezetés  
 
1.1 Jelmagyarázat

  

1.1.1. A kézikönyvben használt jelölések 

Az útmutató több veszélyszint megkülönböztetésével jelzi, mire kell a 
felhasználónak különös figyelmet fordítania. Így kívánjuk biztosítani a felhasználói 
biztonságot és a készülék megfelelő, kockázatok ismeretében végzett 
üzemeltetését. 

VIGYÁZAT 

Súlyos személyi sérülés kockázata. 

VESZÉLY 

Könnyű személyi sérülés kockázata. 

FIGYELMEZTETÉS 

Anyagi kár kockázata. 

 

  Fontos információ jelölése
 

 

Hivatkozás a kézikönyv egyéb fejezeteire vagy más használati       
   útmutatókra. 

 
1.1.2. A készüléken használt jelölések 

 

 
A berendezés beszerelése és üzembehelyezése előtt olvassa át alaposan 
a mellékelt használati útmutatót. 

 

 
 
Az elhasználódott termékek hulladékkezelését megfelelő 
újrahasznosítási rendszerben kell elvégezni.
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1.3      Általános 

1.4 Hitelesítések

1.3.1 A gyártó felelőssége 

 

Termékeink a különféle alkalmazandó európai irányelvek előírásainak 
megfelelően készültek. Ezért rendelkeznek CE jelöléssel és az összes 
szükséges dokumentációval. 

Ügyfeleink elégedettsége érdekében folyamatosan termékeink 
minőségének fejlesztésén dolgozunk. Ezért a jelen dokumentumban 
feltüntetett paraméterek előzetes értesítés nélküli változtatási jogát 
fenntartjuk. 

Gyártói felelősségünk nem terjed ki az alábbi esetekre: 

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

 A készülék használatára vonatkozó előírások figyelmen kívül   
    hagyása. 

 A készülék nem megfelelő vagy hiányos karbantartása. 
 A készülék telepítésére vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása. 

1.3.2 A telepítő felelőssége 

A telepítő felelőssége a készülék beszerelésére és az első 
üzembehelyezésére terjed ki. A telepítőnek az alábbi útmutatások szerint 
kell eljárnia: 

 Olvassa el és tartsa be a készülékhez mellékelt útmutató előírásait. 
 A telepítést az érvényben lévő jogszabályoknak és előírásoknak 
megfelelően végezze el. 

 Végezze el az első üzembehelyezést és az összes szükséges   
     ellenőrzést. 

 A készülék működését ismertesse a felhasználóval. 
 Ha a berendezés karbantartása szükséges, hívja fel a felhasználó 
figyelmét a készülék ellenőrzési kötelezettségére, és végezze el a 
karbantartást az előírások szerint. 

 Adja át az összes használati útmutatót a felhasználónak. 

1.1.1. Tanúsítványok 

Ez a termék megfelel az európai irányelvek követelményeinek és a 
következő szabványoknak: 

 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv 
Referenciaszabvány: EN 60.335.1. 

 2004/108/EK Elektromágneses kompatibilitás irányelve 
Referenciaszabványok: EN 50.081.1, EN 50.082.1, EN 55.014
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1.4.1    97/23/EK irányelv 

Ez a termék megfelel a nyomástartó berendezésekről szóló 97 / 23 / EK 
európai irányelv 3. cikke 3. bekezdése szerinti követelményeknek.

200SE-2S és 300SE-2S
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2. Biztonsági előírások és ajánlások 
 

     2.1   Biztonsági előírások 

 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A munkavégzés megkezdése előtt mindig kapcsolja le a gépet  
az áramellátásról. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A forrázási balesetek kockázatának csökkentése érdekében a 
használati meleg víz kifolyócsövére egy termosztatikus keverőszelep 
felszerelése kötelező. 
 
 

2.2  Ajánlások                                                                                               

 

 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Ne feledkezzen meg a készülék szervizeléséről.  
A megfelelő üzemelés biztosítása érdekében szervizeltesse a  
készüléket rendszeresen. 
 
VESZÉLY 
A készülék szervizelését és telepítését csak képzett szakember  
végezheti! 
 

 

VESZÉLY 
 A fűtővíz és a szolárfolyadék (propilénglikol vizes oldata) nem léphet  

    érintkezésbe a használati melegvízzel 
 A használati melegvíz nem keringethető egy hőcserélőn keresztül. 
 A szolárberendezések védhetők villámvédelemmel, illetve földelést  

    vagy EPH-bekötést kell biztosítani hozzá.

 

A garancia érvényesítéséhez a készüléken változtatások nem végezhetők. A 
védőburkolatokat csak a karbantartási munkák és javítások elvégzése érdekében 
szabad eltávolítani, és a munkálatok befejezését követően vissza kell helyezni. 

Útmutató matricák 
A készülékre helyezett útmutató vagy figyelmeztető matricákat soha nem szabad 
eltávolítani vagy letakarni, a berendezés teljes élettartama alatt olvashatóan meg 
kell őrizni azokat. A sérült vagy olvashatatlanná vált útmutató vagy figyelmeztető 
matricákat azonnal cserélni kell.

w

w

w

200SE-2S és 300SE-2S
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VESZÉLY 
Soha ne áramtalanítsa a szolár vezérlőrendszerét, még hosszabb 
távollét esetén sem. A vezérlőrendszer védi meg a berendezést a  
túlhevüléstől a nyári üzem során. 
 
 

 

VESZÉLY 
Ne módosítsa a vezérlőrendszer beállításait, csak ha jártassága 
van használatában. 

 
 
    Hosszabb távollét esetén ajánlott a szolár HMV-tároló hőmérséklet beállítási   
    értékének 45°C-ra csökkentése. Mindennapi használat esetén a hőmérsékletet  
    60°C-ra kell beállítani. 
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3. Műszaki leírás 
 

3.1    Általános leírás 
A 200SE-2S és 300SE-2S tárolók tartalmaznak egy szolár 
állomást, minden zónához egy töltőegységet, egy biztonsági 
berendezést, egy tágulási tartályt, egy szivattyút, egy Delta Sol AEL 
szolár vezérlőrendszert. 

 
Fő részek: 

 A tartályok élelmiszeripari minőségű, 850°C-on zománcozott 
csúcsminőségű acélból készültek, ami garantálja a tartály rozsda 
elleni védelmét. 
 A tartályba hegesztett hőcserélők simafalú csővezetékből készültek, 
melyeknek az ivóvízzel érintkező külső felülete zománcozott. 
 A berendezés CFC-mentes poliuretán habbal szigetelt, ami a 
hőveszteséget minimálisra csökkenti. 
 Külső burkolata akrilnitril-butadién-sztirénből (ABS) készült. 
 A tartályok korrózió elleni védelmét számos magnézium-anód segíti. 
 

 
3.2     Fő részek 

 
 

3.2.1 Szolár HMV-tároló 

  

w

w

w

w
w
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200SE-2S és 300SE-2S: Külső nézet

 
 

1 Tágulási tartály 

2 Felső ellenőrző zárófedél 

3 Oldalsó ellenőrző zárófedél 

4 Szolár állomás 

5 Szolár szabályzó 

6 Elektromos kísérő fűtés (opció) 

7 Szolárkör biztonsági vezérlőegység  

 

 

Minden alkotóeleme gyárilag tesztelt és 
tömörségpróbázott. A vezérlőrendszer, a 
szivattyú és az elektromos kisérőfűtés
vezetékelt. 

 
 

 

 
 

200SE-2S – 300SE-2S: Belső nézet 

 
 

1 Szolár hőcserélő 

2 Kísérőfűtés hőcserélő 

(kazán vagy fűtőszivattyú) 

3 Anód – oldalsó ellenőrző zárófedél 

4 Anód – felső ellenőrző zárófedél 

 

 

Minden alkotóeleme gyárilag tesztelt és 
tömörségpróbázott. A vezérlőrendszer, a 
szivattyú és az elektromos kisérőfűtés
elővezetékelt. 

 

200SE-2S és 300SE-2S
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 3.2.2 Szolár állomás 

 
1 Nyomásmérő 

2 Szolár állomás

3 Feltöltőszelep 

4 Leeresztőszelep 

5 Biztonsági szelep 

6 Szolár légtelenítő  

7 Térfogatáram-mérő 

8 Szorítógyűrű idom 

9 Előremenő hőmérő 

10 Visszatérő hőmérő 

3.2.3 Szolárszabályzó 

3.3         Működési elv                             

 
 
 
 
 
1  Burkolat 

2  Szöveges LCD-kijelző 

3  Vezérlőgombok 

4  4A-es védőbiztosíték 

5  Csatlakozók 

6  Kábelvezetők 

7  Fedélrögzítő csavar 

8  Rögzítőcsavar lyuk 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A szolár vezérlőrendszer optimalizálja a napenergia 
begyűjtését a tárolóban tárolt használati melegvíz 
újrafűtése érdekében 

 

200SE-2S és 300SE-2S
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3.3.1 Általános elv 

 
 

TC A napkollektorok hőmérséklete  

TR A tartály alsó részének hőmérséklete  

DT Referencia hőmérsékletkülönbség 

SX Szolár tároló beállítási hőmérséklete 

PC % Szolár szivattyú állapot  

CMIN Szivattyúkioldó minimális kollektorhőmérséklet 

CMAX     Napkollektor maximális hőmérséklete 

tu Önkalibrálás ideje 

°C Hőmérséklet 

t Idő 

Lásd köv. fejezet: "Üzembehelyezési paraméterek", 47.    
                  oldal. 

   

Fázis Működési leírás

1 A nap sugárzása felmelegíti a hőközlő folyadékot a kollektorban. A fűtőszivattyú elindításához minimum 30°C 
hőmérséklet szükséges a kollektorokban (CMIN), valamint 6K hőmérsékletkülönbség a kollektorok és a HMV tartály 
hőmérséklete között. 

2 Az automatikus kalibrálási fázisban (tu beállítási paraméter, gyári beállítás 3 perc), a szolár szivattyú (1-es relé) teljes 
fordulatszámon (100%) üzemel, hogy stabilizálja a szolárkör hőmérsékletét. 

3 
Következésképp a szolárszivattyú szállítóteljesítményének kiszámítása dinamikusan történik a (DT paraméter, gyári 
beállítás 20K) a kollektorok és a HMV tartály közötti referencia hőmérsékletkülönbség fenntartása érdekében. 

4 A rendszer feltölti a HMV-tartályt a kollektorokban rendelkezésre álló hőmennyiséggel, és leáll amikor a HMV-tartály 
hőmérséklet beállítási értékét eléri (SX beállítási paraméter, gyári beállítás 60°C). 

 

200SE-2S és 300SE-2S

TC

TRDT

SX

PC %

CMIN

CMAX

M002751-C
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A HMV-tartály hűtőfunkciója inaktív a vákuumcsöves kollektorok 
használatakor (FT funkció aktív). 

 
3.3.2  Szolárkör-túlfűtés elleni védelem 

A vezérlőrendszer számos, a felhasználók által könnyen 
megkülönböztethető funkcióval rendelkezik, amelyek megakadályozzák 
a készülék alkotóelemeinek túlfűtését. 

3.4       Műszaki adatok 
3.4.1 Szolár használati melegvíz tároló 

 

Fázis Működési leírás

5 Amikor a kollektorok hőmérséklete eléri a maximális értéket (CMAX beállítási paraméter, gyári beállítás 110°C), a 
szolárszivattyú bekapcsol, hogy visszahűtse a kollektorokat. 
A szivattyú addig működik, amíg a kollektorok hőmérséklete 5K -val alacsonyabb nem lesz a CMAX paraméternél 
és/vagy a max. tárolási hőmérsékletet (80°C) el nem éri a melegvíz tárolótartályban. 

6 Amikor kevesbé intenzív a napsugárzás, a kollektorok hőmérséklete csökken és a HMV-tartály hőmérséklete stabil. 

7 Amint a kollektorok hőmérséklete a tároló hőmérséklete alá csökken, a tároló a beállított hőmérsékleti értékére hűl. 

8 
Amikor eléri az SX beállítási értéket, a fűtőszivattyú kikapcsol, a kollektorok hőmérséklete újra csökken és a HMV-tartály 
hőmérséklete az elvételezések szerint csökken. 

 

 200SE-2S 300SE-2S

Primer kör: Szolár hőcserélő 
Maximális üzemhőmérséklet °C 110 110 
Maximális üzemi nyomás Bar(Mpa) 10 10 
Hőcserélő űrtartalma Liter 5,6 8,1 

Hőcserélő felület m2 0,84 1,2 

Primer kör: Rásegítő hőcserélő 
Maximális üzemhőmérséklet °C 110 110 
Maximális üzemi nyomás Bar (Mpa) 10 10 
Hőcserélő űrtartalma Liter 5,1 5,1 

Hőcserélő felület m2 0,76 0,76 
Nyomásesés 2 m3/idő alatt kPa 4 4 
Szekunder kör (használati melegvíz)
Maximális üzemhőmérséklet °C 95 95 
Maximális üzemi nyomás Bar (Mpa) 10 10 
Víztartalom Liter 225 300 
Teljes térfogat Liter 75 105 
Szolár térfogat Liter 150 195 
Súly 
Bruttó Kg 125 125 
Nettó Kg 109 111,5 
1) Primer hőmérséklet: 80°C – hálózati hidegvíz bejövő: 10 °C – hálózati melegvíz kimenő: 45°C – Primer térfogatáram:
2) Primer hőmérséklet: 80°C – hálózati hidegvíz bejövő: 10 °C – hálózati melegvíz kimenő: 40°C – HMV-tároló: 65°C 
3) Megfelel az EN 12977-1 szabványnak 

2 m3/h
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 200SE-2S 300SE-2S

Primer kör teljesítmény: kisegítő fűtés hőcserélő 
Hőcserélt teljesítmény(1) kW 24 24 
Teljesítmény   
Átfolyás/óra (ΔT = 35 °C)(1) liter/óra 590 590 

Átviteli kapacitás 10 perc alatt (ΔT = 30°C)(2) liter/10 perc        150 200 

Hűtési állandó Cr Wh/24hLK          0,23 0,20 

Készenléti veszteség (ΔT=45K) (3) kWh/24h         1,8 2,2 

Teljesítmény NL          0,7 1,2 
1) Primer hőmérséklet: 80°C – hálózati hidegvíz bejövő: 10 °C – hálózati melegvíz kimenő: 45°C – Primer térfogatáram:
2) Primer hőmérséklet: 80°C – hálózati hidegvíz bejövő: 10 °C – hálózati melegvíz kimenő: 40°C – HMV-tároló: 65°C 
3) Megfelel az EN 12977-1 szabványnak 

 
 

3.4.2    Érzékelő jellemzőértékek 

Hőmérséklet   (°C) -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Ellenállás Ω 
 (Pt1000) 

961 1000 
 

1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4.3      Szolárszabályzó  

Műszaki leírás 

  ABS doboz 
  Védelmi osztály: IP 20 / EN 60529 
  Környezeti hőmérséklet: 0...35°C  
  Méretek: 144x208x43 mm  
  Kijelző: szöveges LCD-kijelző  
  Vezérlő: 3 előlapi gomb  
  Tároló hőmérséklet: -20...+70°C  
  Bemenetek: 3 Pt1000 hőmérsékletérzékelők 
  Kimenet: 1 fordított kontaktusú relé és 2 erősáramú kimeneti relé 
  Max. áramerősség: A - 250 V 4  
  Áramellátás: 210...240 V(AC) - 50...60 Hz  
  Készenléti fogyasztás: 0.7 W  
  Max. terhelhetőség: 4 (1) A (100...240)V 
  Relé max. terhelhetőség 4 (1)A (100...240)V 
  Erősáramú relék max. terhelhetősége  14 (3) A (100..240)V 
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  Üzemóra-számláló a szolárszivattyún 
  Vákuumcsöves napkollektor funkció 
  Kalorimetrikus egyensúly 
  Óránkénti programozású thermométer 
  3-állású kapcsoló 

 

 
3.4.4.     Szolár állomás  
 
 

 mm 001 ótratváT keteréM

sC ő ygótnappor 81ND kosázokaltasc űrű 
csatlakozók 

slük 4/3 zohylátrat isálugát a ózokaltasC ő menet 
(lemeztömítés) 

sleb 4/3 pelezs ótavúfel igásnotziB ő menet 

Mű  01 NP sámoyn silámixaM kotada isédök

hmezü silámixaM ő  C° 021 telkésrém

h úvátdivör .xaM ő  nm 51 < C° 061 telkésrém

 %05 molatrat lokilg-néliporp .xaM 

 )apM 6,0( rab 6  pelezs igásnotziB sélerezsleF

rémsámoyN ő  )apM 6,0-0,0( rab 6-0 

 gWmm 002 x 2 pelezs ópascazssiv inelle sátah-nofizsomreT 

tegnireK ő  6/51 TS oliW úyttavizs 

 ssarB kepelezS kogayna tlánzsahleF

 MDPE kesétímöT 

 ssarB pelezs ópascazssiv inelle sátah-nofizsomreT 
 

 
    Keringető szivattyú 

 
 
 
H     Manometrikus emelőmagasság  
 
Q     Térfogatáram 

 
  Funkciók 

 
  Üzemóra-számláló az elektromos kísérő fűtésen 
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4. Telepítés 
 

4.1      A telepítésre vonatkozó szabályok 

FIGYELMEZTETÉS 
A készülék telepítését csak szakképzett gépész végezheti 
az érvényben lévő helyi és országos rendelkezéseknek 
megfelelően. 

4.2      Csomaglista 
                                                        4.2.1. Standard csomag 

A csomag tartalma: 

 Szolár tároló komplett szolár állomással, vezérlőrendszerrel, stb. 
 Felhasználói útmutató 
 Telepítési és szervizelési útmutató 

 
 

Leírás Csomagszám Referencia 
200SE-2S ER453 7606322 
300SE-2S ER454 7606323 

 
 
 

w

w

w
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4.3.1     Adattábla

Az adattáblának mindig látható helyen kell lennie.
Az adattábla alpján azonosítható be a termék és  a következő
információkat tartalmazza: 

 HMV-tároló típusa
 Gyártás dátuma (év-hét) 
 Sorozatszám. 
 

4.3.2.     A készülék elhelyezése

 

FIGYELMEZTETÉS 
 
 
Telepítse a készüléket fagymentes helyre. 

 A vezetékeken keresztüli energiaveszteség minimalizálása
érdekében helyezze a készüléket a lehető legközelebb a csapoló
pontokhoz.
Helyezze a készüléket alapkeretre a helyiség tisztán tarthatóságának
biztosítása érdekében.
Helyezze a készüléket egy stabil, erős szerkezetre, amely elbírja a
súlyát.

.
 

 

4.3 Telepítési hely kiválasztása 
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       4.3.3.      Fő méretek 

1 Használati melegvíz kimenet G1” 
2 Cirkuláció G 3/4” 
3 Hőcserélő bemenet G1” 
4 Használati melegvíz érzékelő 
5 Hőcserélő kimenet G1” 
6 Hálózati hidegvíz bemenet + Leeresztőnyílás G1" 
7 Szolár hőcserélő bemenet DN18 
8 Szolár hőcserélő kimenet DN18 
9 Szolárérzékelő helye 

 
 200SE-2S 300SE-2S 
A 70,5 71 
B 912 1127 
C 1092 1307 
D 1182 1397 
E 1323,5 1694 
F 1422,5 1796 
Gø 604 604 
H 892 892 
I 1718 1898 

  
  

 :G   Külső menetes csatlakozás, síktömítéssel  

200SE-2S és 300SE-2S

A
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C
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E
FI
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H

55°
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4. Telepítés 
 

4.4     A készülék elhelyezése  
 

FIGYELMEZTETÉS 
 

 Két ember fogja meg. 
 Viseljen kesztyűt.  

 

1. Távolítsa el a HMV-tároló csomagolását, hagyja a szállításhoz   
       használt raklapon a tárolót. 
2. Távolítsa el a védőcsomagolást. 
3. Távolítsa el a raklap aljáról a tárolót biztosító 3 csavart. 
4. Emelje fel a HMV-tárolót, és helyezze a végleges helyére az ábrán  
       feltüntetett távolságok figyelembevételével. 
 
 
 

4.5      Vízszintbe helyezés  
A HMV-tároló 3 láb segítségével állítható vízszintbe (a tartozékok 
csomagban található), ezeket a HMV-tároló aljára kell felcsavarozni. 
 
1. Szerelje fel a 3 állítható lábat a készülék aljára. 
2. Állítsa vízszintbe a készüléket az állítható lábak segítségével. 
 
  

 
   Beállítási tartomány: 10 mm. 
   Szükség esetén helyezzen fémlapokat a       

       tároló lába alá. 

 

FIGYELMEZTETÉS
 

Ne helyezzen támasztólapokat a HMV-tároló küls
ő 

oldalára. 

4.6 A hőmérsékletérzékelők telepítése 

 

 Az érzékelők be vannak építve, ha a tároló szolár műszaki állomással felszerelt. 

 Érzékelő elhelyezésért lásd „Fő méretek”, 20. oldal. 
  

1. Illessze az érzékelőt az érzékelőcsőbe a szorítólemez segítségével. 
              Az érzékelő-szorítólemez a tartozéktasakban található. 

2. Ellenőrizze az érzékelők megfelelő elhelyezkedését az érzékelőcsőben. 
3. Ellenőrizze az érzékelő-szorítólemez felfekvését.  
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4.7 .Hidraulikus bekötési ábra 

  
  4.7.1.       Fűtőkazán (kimenet <45 kW) +   

 S2-ES003/002                  
 
 

 
(1) Fali gázkazán (Calenta) 5 HMV-tároló hőcserélő primer kimenet 

(2) 2 kollektor párhuzamos üzemben 6 Hálózati hidegvíz bemenet 

(3) RemaSOL 200SE-2S 

RemaSOL 300SE-2S 

7 Beillesztési lehetőség 

(4) h ólorát-VMH 8 sámollá rálozS őcserélő primer kimenet 

h ólorát-VMH 9 tenemik VMH 1 őcserélő kimenet 

2 HMV-tároló hőcserélő primer 

bemenet 

20 Szolár előremenő kör 

3 HMV cirkuláció visszatérő  21 Szolár visszatérő kör 

4 HMV-érzékelő 22 Szolár szabályzó SOL AEL 
 

AF

A R

24 M

1R1R

20 21

22
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23 HMV visszatérő szivattyú 

25 HMV thermosztatikus keverőszelep 

26 iSense 

S Biztonsági egység 

S1 Szolár hőmérsékletérzékelő 

S2 Szolár HMV-tároló hőmérsékletérzékelő 

S3 Érzékelő (opcionális) 

AF Opcionális külső érzékelők 

R1 Primer szolárkör szivattyú 

A Kazán fűtési előremenő kör (Calenta solo) 

R Kazán fűtési visszatérő kör (Calenta solo) 
 

        4.7.2.     Kombikazán + 200/300SE-2S 

 
 

 

(1) Kombikazán (Calenta) 

(2) 2 kollektor párhuzamos üzemben 

(3) RemaSOL 200SE-2S 
RemaSOL 300SE-2S 

(4) Szolár állomás 

1 Hálózati melegvíz kimenet 

3 HMV cirkulációs visszatérő csatlakozás 

5 HMV-tároló hőcserélő primer kimenet  

6 Hálózati hidegvíz bemenet 

 

200SE-2S és 300SE-2S

1R1R

20 21

22

S2

S3

S1

1

8

6

9

3
2

A R

5
7

19

S100957

S

Elektro+
SCU-02

C004508-B

2

3

4

1



4. Telepítés 

 

 24                                        29/07/2013 - 7607575-001-03 

  
 

          
 

7 Beillesztési lehetőség 

8 HMV-tároló hőcserélő primer bemenet 

9 HMV-tároló hőcserélő primer kimenet 

19       Csatlakozóegység a szolártartályhoz 

20 Szolár előremenő kör 

21 Szolár visszatérő kör 

22 Szolár szabályzó SOL AEL 

S Biztonsági egység 

S1 Szolár hőmérsékletérzékelő 

S2 Szolár HMV-tároló hőmérsékletérzékelő 

S3 
AF 
R1 
A 
R 

Érzékelő (opcionális) 

     Külső érzékelők (opcionális) 

     Primer szolárkör szivattyú 

     Kazán fűtési előremenő kör (Calenta) 

     Kazán fűtési visszatérő kör (Calenta) 

   4.7.3. Kombikazán + kiegészítő fűtés (kimenet < 45 kW) + 200/300SE-2S 

 

 

(1) Kombikazán (Calenta) 

(2) 2 kollektor párhuzamos üzemben 

(3) RemaSOL 200SE-2S 

RemaSOL 300SE-2S 

200SE-2S és 300SE-2S

A R

19
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Elektro+
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(4) Szolár állomás 

(5) Kiegészítő fűtés (kimenet< 45kW) 

 1            HMV kimenet 

 2            Kiegészítő fűtéskör előremenő csatlakozás 

 3   Cirkulációs csőcsatlakozás (opcionális) 

 5 Kiegészítő fűtés visszatérő csatlakozás 

 tenemeb zívgedih itazóláH   6  

tehel isétzsellieB   7  őség              

h ólorát-VMH  8  őcserélő primer bemenet 

h ólorát-VMH  9  őcserélő primer kimenet 

 zohylátratrálozs a gésygeózokaltasC  91 

le rálozS  02  őremenő kör 

rétazssiv rálozS  12 ő kör 

 LEA LOS ózylábazs rálozS  22 

 gésyge igásnotziB  S  

h rálozS 1S őmérséklet érzékelő 

h ólorát-VMH rálozS 2S őmérséklet érzékelő 

lekézrÉ 3S ő (opcionális) 

tegnirek rálozs remirP 1R ő szivattyú 

f názaK A  űtési előremenő kör (Calenta) 

f názaK R  űtési visszatérő kör (Calenta)  

 
4.8.      Biztonsági egység 

 
 

 

  
9     Leválasztó szelep 

28  Hálózati hidegvíz bemenet 

29  Nyomáscsökkentő 

30  Biztonsági egység 

54  A leeresztőcső vége szabad és látható 2-4 cm a tölcsér felett 

a    Hidegvíz bemenet beépített visszacsapó szeleppel 

b    Csatlakozó a HMV-tároló hidegvíz bemenetéhez 

c    Zárószelep 

d    Minden ország, kivéve Németország 

     7 bar biztonsági szelep (0,7 bar Mpa) 

     Németország: 10 bar biztonsági szelep (1 Mpa) max. 

e   Leeresztőcső 

 
 

200SE-2S és 300SE-2S

C000711-F
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4.9     Hidraulikus csatlakozások 
 
       4.9.1.     Primer szolárkör

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Csatlakozóméretek 
 A magas pontokon gáztalanító vagy lecsapolószelep nélkül végzett csőszerelés érdekében, a 
szolárfolyadék áramlási sebessége nem eshet 0,4 m/s alá a gáztalanítási eljárás során. 
 A csöveknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük, és a kollektor és a szolár tároló között mindig 
lejtésben kell lenniük. 
 Maximális hossz:  Lásd a szolárkollektorok telepítési útmutatóját.  

 

1
w

w

w

200SE-2S és 300SE-2S

L000613-A

FIGYELMEZTETÉS
Kikapcsolt állapotban az érzékelők hőmérséklete 
meghaladhatja a 150 °C-ot.

FIGYELMEZTETÉS
A fagy elleni védelem érdekében hőközlő folyadékként 
használjon propilénglikol vizes oldatot.

FIGYELMEZTETÉS
A magas hőmérsékletek, a propilénglikol-használat és a 
primer szolárkörben lévő nyomás miatt a primer szolár 
vízcsatlakozásokat a legnagyobb gondossággal kell 
kiépíteni, különös tekintettel a szigetelésre és a
vízhatlanságra.
    
FIGYELMEZTETÉS
A szolárköri nyomás 6 bar fölé nem emelkedhet (*2Mpa).

FIGYELMEZTETÉS
A környezet védelme
Helyezzen egy megfelelő térfogatú tartályedényt a 
leeresztőcső és a légtelenítószelep alá.

FIGYELMEZTETÉS
Leeresztőcső biztonsági szelep

w Csőhossz max. 2 m
w elzárása tilos
w DN 20
w a lefolyó irányába lejtéssel felszerelve
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Ha üzembehelyezéskor a jó gázmentesítés feltételei nem 
teljesíthetők, kézi légtelenítőt (4) kell telepíteni a szolár berendezés 
magas pontja(i)ra. 
 
(1) Ideális 
(2) Nem megfelelő (magas pont légtelenítési lehetőség nélkül) 
(3) Megfelelő (magas pont légtelenítési lehetőséggel) 
(4) Kézi légtelenítő szelep helye  
 

 
          Bekötés 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Lágyforrasztás használata tilos. 
A folyósító szer használata növeli a hőközlő folyadékként 
propilén glikolt használó rendszerek rozsdásodási 
hajlandóságát. A csövek belsejét minden esetben át kell 
öblíteni. 

 
 

 
 

 
Fémfűrész használata tilos. 
Csőcsatlakozások préskötésekkel. 
Keményforrasztás: folyósító szer nélküli forraszanyag a 
DIN EN 1044 szabvány szerint, pl. L-Ag2P vagy L-CuP6. 
Csőkötés: csak akkor használható, ha ellenáll a glikol, a 
rendszernyomás (6 bar típusfüggően) és a hőmérséklet 
(-30 °C, 180 °C) ellen (gyártói adatok). 
Tömítőanyag: kender 
Préskötések (6 bar (*2 Mpa) 140 °C). 

 
  
           Csőszigetelés 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A szigetelés mechanikai sérülései, a madarak és az UV-
sugárzás által okozott károk ellen gondoskodjon a tető 
felületén lévő hőszigetelő karimák extra védelméről, 
használjon alumíniumlemez hüvelyt vagy alumínium 
ragasztószalagot. Ezt az extra védelmet szilikonnal kell lezárni. 
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 Ha különböző rézcsöveket használ, szigetelése legyen: 

- Ellenálló tartós hőmérsékleti értékekkel szemben 150 °C és - 30 °C   
       között a kollektor területén és a forró kimeneti részeken. 
-    Lehetőleg vízálló és folytonos. 
-   A cső átmérőjével megegyező vastagságú és K együtthatója 0.04 W/mK. 

A szigetelés 50 % -os csökkenése megengedett a tetőn és a 
falakon való áthaladásakor. 

 

150 °C hőmérsékletig ajánlott anyagok:  
-      Armaflex HT  
-     kőzetgyapot  
-     üveggyapot 
 

  
 

■   Szolár tágulási tartály 

 A tágulási tartály kiegyenlíti a hőközlő folyadék hőmérséklet-
eltérésekből adódó térfogatváltozásait. A kollektor hőközlő 
folyadékának teljes mennyisége abszorbeálódik a készülék 
biztonsági kockázata esetén (áramkimaradás erős napsütésben) és 
amikor a készülék eléri a leállási hőmérsékletét. Ebben az esetben a 
hőközlő folyadék gőzzé alakul és a kollektorból a folyadékot a 
tágulási tartályba vezeti át. Miután a kollektor már nem tartalmaz 
hőközlő folyadékot, a készülék vészhelyzete elhárul. Ha például a a 
délután végén a hőmérséklet csökken, a gáz kondenzálódik és 
visszaalakul hőközlő folyaddékká. 

 A tágulási tartály előfeszítési nyomása visszatolja a hőközlő 
folyadékot a kollektorba. A telepítést követő beüzemeléskor el kell 
indítani egy legalább 3 percig tartó gázmentesítési eljárást. Az 
Airstop rendszer kiszűri és eltávolítja a benne lévő összes 
légbuborékot. A berendezés újra teljesen üzemkész. 

 A tágulási tartályok ellenállóak a hőközlő folyadékkal szemben, és 
kiválasztásuk elsődlegesen a kollektorok száma alapján történik. Sok 
napkollektor esetén több tágulási tartályt kell párhuzamosan bekötni.

w

w

w

w

w
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  ■    STEAMBACK ® rendszer 

A tágulási tarály (ADG) elnyeli a megnövekedett.szolárfolyadékot. A 
Remeha szolár készülékek Steam Back biztonsági rendszerrel vannak 
ellátva a szolár fűtőberendezésekhez. Ebben az esetben a 
szolárfolyadék egy részét 145 °C  körül gázzá alakítja és áthelyezi a 
folyadékot a kollektorból a tágulási tartályba. Miután a kollektor nem 
tartalmaz már szolárfolyadékot, a berendezés vészhelyzete elhárítva. 
Ha a hőmérséklet a délután végére például 135°C  alá esik, a rendszer 
kondenzálj a gázt, és visszaalakítja szolárfolyadékká. 
A tágulási tartályban lévő nyomása visszatolja a szolárfolyadékot a 
kollektorba. A berendezés következő újraindulását egy 3 perces 
gázmentesítéssel kezdi el, a csövekben lévő buborékokat az alsó 
Airstop rendszerbe gyűjtve, ahonnan kilégteleníti. Ezt követően a 
berendezés újra üzemkész. A STEAMBACK biztonsági rendszernek 
köszönhetően a Remeha szolár berendezések gondoskodnak saját 
védelmükről, nincs szükség leürítésükre vagy kikapcsolásukra a 
hosszabb távollétek alatt. 
 
 A STEAMBACK®  biztonsági elv által vezérelte a kollektor, a tágulási 
tartály, a biztonsági szelep, a csőméretezés, a szolárfolyadék, a 
mikrobuborék-leválasztó és a szolár vezérlő rendszer kialakítását. 
Ezek együttesen szavatolják a Remeha szolár szakszervíz 
igénybevétele nélküli, problémamentes üzemeltetést. Hosszabb 
távollét, áramszünet vagy egyéb meghibásodás esetén: a 
STEAMBACK®   biztonsági egység mindig felügyelet alatt tartja a 
szolár fűtőrendszert. A Remeha STEAMBACK®  megvédi a szolár 
berendezést, csökkenti a karbantartási szükségességét és 
meghosszabbítja a rendszer élettartamát. 

 

A szolár tágulási tartály űrtartalma 
 Számítási képlet
Telepítési térfogat (VA)
Hossz= 20 m átmérő= 18 mm 

VK + Vs + Vc + Vsol 
VK: Napkollektorok térfogata Vs: Szolár hőcserélő térfogata Vc: Cső térfogata 
Vso|: Szolár állomás térfogata 

Nettó térfogat (Vn) 
Tmax = 110 °C GL = 40 % Vv + Ve + 1.1 x VK 

Vv = 0.005 x VA (min. 3 liter) 
Ve = VA x e 
e = a hőközlő folyadék hőtágulása (a koncentrációjától és a Tmax értéktől 
függően) 

A tartály előfeszítési nyomása(Po)

 

(Hst/10) + 0.3 +Pd + p 
Hst: A szolárkészülék statikus magassága 
Pd: Párolgási nyomás (Tmax értéktől függő) 
p: Szivattyú által létrehozott nyomáskülönbség (helyfüggő)(1)

Max. üzemi nyomás (Pe max) 0.9 x PSV 
PSV: Biztonsági szelep kalibrált értéke 

Teljes tágulási térfogat (Vexp) Vn x £
£ = (Pe max - p0) / (Pe max + 1) 

(1) Ha a tágulási tartály a szivattyú szívó oldalára van bekötve, akkor p = 0, ha a tágulási tartály a szivattyú nyomó oldalára van 
bekötve, akkor p = diferenciálnyomás bar-ban 
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      4.9.2   Primer fűtőkör  

Bekötés előtt öblítse át a primer kört, nehogy a benne maradt 
szemcsék kárt okozzanak az alkatrészekben (biztonsági szelep, 
szivattyúk, szelepek, stb). 
 

 Az egységen elvégzendő karbantartási munkák elősegítése 
érdekében zárószelepek használatával hidraulikusan válassza le a 
primer és a szekunder köröket. A szelepek segítségével a 
berendezés teljes leeresztése nélkül elvégezheti a tároló és egyes 
elemei karbantartását. 

 A telepítést az érvényben lévő vonatkozó jogszabályoknak és 
előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

4.9.3 A tároló bekötése a használati vízkörbe 
(szekunder kör) 

A rákötést a standard és a vonatkozó helyi irányelvek 
figyelembevételével kell elvégezni. A hőveszteségek minimalizálása 
érdekében szigetelje le a csöveket. 

■  Speciális óvintézkedések 

A bekötés elvégzése előtt öblítse át az ivóvíz betáp csöveket  
annak érdekében, hogy ne kerülhessen fém vagy egyéb 
szemcse a készülék tartályába. 

■ Biztonsági szelep    

 

FIGYELMEZTETÉS 
A biztonsági szabályok értelmében egy 7 bar 
nyomásra kalibrált (0.7 MPa) biztonsági szelepet a 
tartály hálózati hidegvíz bemeneti csővezetéskére 
kell felszerelni. 

 
 Építse be a biztonsági szelepet a hidegvíz körbe. 
 Szerelje a biztonsági szelepet a tároló közelébe, egy könnyen 
elérhető helyre. 

 

 

 

w

w

w

w
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■

  Méret 

 A biztonsági egység és a tárolóhoz való csatlakozói átmérőjének 
legalább akkorának kell lennie, mint a tároló hálózati hideg víz 
bejövő csövének átmérője. 

 A szelep vagy a biztonsági egység és a hálózati hidegvíz tároló 
  között nem lehet semmilyen zárószerelvény. 

 A szelepen vagy a biztonsági szerelvényen a kifolyócsőnek 
akadálymentesnek kell lennie. 

Túlnyomás esetén a vízáramlás korlátozásának elkerülése érdekében: 

 A biztonsági egység kifolyócsövének folytonosnak és megfelelő 
esésűnek kell lennie. 

 A biztonsági egység leeresztőcsövének keresztmetszete legalább 
akkora kell legyen, mint a biztonsági egység kifolyónyílásának 
keresztmetszete. 

 Telepítse a biztonsági szelepet a tároló fölé, hogy szervizelés alatt 
ne kelljen a tartályt leürítenie. 

 Szerelje a leeresztőszelepet a tároló legalacsonyabb pontjára.  

Németország:   a DIN 1988 szabvány alapján határozza meg a 
biztonsági szelep méretét 
Tároló kapacitása 
(liter) 

Biztonsági szelep min. 
bemeneti csatl. méret 

Fűtési kimenet 
(kW) (max) 

<200 R vagy Rp 1/2 75 
200 – 1000 R vagy Rp 3/4 150 

 

 Leválasztószelepek 

Az egységen elvégzendő karbantartási munkák elősegítése érdekében 
zárószelepek használatával hidraulikusan válassza le a primer és a 
szekunder köröket. A szelepek segítségével a berendezés teljes 
leeresztése nélkül elvégezheti a tároló és egyes elemei karbantartását. 

Ezek a szelepek lehetővé teszik a tároló leválasztását a készülék 
nyomás alatt végzett szivárgásmentességi ellenőrzése során is, amikor 
a tesztnyomás nagyobb, mint a megengedett üzemi nyomás. 

 
 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 
Ha a fővezetékek rézből készültek, illesszen egy 
acélból, öntöttvasból vagy bármely más 
szigetelőanyagból készült karimát a tartály melegvíz 
kimeneti nyílása és a csövek közé a csatlakozás 
korrózióvédelme érdekében. 

 

w
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■     Hálózati hidegvíz bekötése 

 

■     Nyomáscsökkentő 

■     Használati melegvíz cirkulációs kör 

■     A melegvíz visszaáramlásának megakadályozása 
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Alakítsa ki a hálózati vízvezeték-csatlakozást a hidraulikus bekötési 
ábrának megfelelően.
A komponensek hálózati vízhez való csatlakoztatásának meg kell felelnie 
az érvényben lévő szabványoknak és az adott ország szabályozásának.

w  Alakítsa ki a vízelvezetést a kazánházban és a biztonsági egység 
tölcsérszifonjában.

w  Szereljen be egy visszacsapó szelepet a hálózati hidegvíz körbe.

w  Nagy vízkeménységű területeken (Th> 20°F) ajánlott vízlágyító 
használata. A hatékony korrózióvédelem biztosítása érdekében a víz 
keménységének mindig 12 °F és 20 °F között kell lennie. A vízlágyító 
rákötése nem okoz garanciavesztést, ha az eszköz jóváhagyott, az 
általános gyakorlatnak megfelelő, rendszeresen karbantartott és 
felülvizsgált.

Ha a főnyomás meghaladja a szelep vagy a biztonsági egység értékének 
80%-át (pl. 8 bar (0.8 MPa), egy 10 barra kalibrált biztonsági szelephez 
(1.0 MPa)) nyomáscsökkentőt kell felszerelni a készülék bejövő veze-
tékén.
Telepítse a nyomáscsökkentőt a vízmérő elé úgy, hogy a szerelt veze-
tékekben ugyanazt a nyomást biztosítsa.

A csapok megnyitásakor a melegvíz azonnali szolgáltatásának biztosí-
tása érdekében egy cirkulációs kör építhető ki a csapolópontok és a 
HMV-tároló recirkulációs csöve között. A cirkulációs körnek tartalmaznia 
kell egy visszacsapó szelepet.

Szereljen be egy visszacsapó szelepet a hálózati hidegvíz körbe.

Az energiafogyasztás optimalizálása érdekében a használati
melegvíz cirkulációs kör kazánon keresztüli üzemeltetését a
vezérlőrendszeren vagy egy külön időzítőn keresztül kell megoldani.
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4.10 Elektromos csatlakozások

4.10.1    Ajánlások 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 

Az elektromos csatlakozásokat csak képzett szakemberek  
    szerelhetik a készülék feszültségmentesítése után. 

Az elektromos csatlakozás kiépítése előtt földelje le a  
    készüléket. 

Végezze el a készülék elektromos csatlakoztatását az alábbiak szerint: 
 

 az érvényben lévő szabványok útmutatásainak megfelelően 

 a készülékhez biztosított áramköri ábrák instrukciói alapján 

 a használati útmutató előírásainak megfelelően. 

 
FIGYELMEZTETÉS 
 

 Különítse el az érzékelőkábeleket a 230/400 V  
    nagyfeszültségű  vezetékekről. 

 A készüléket el kell látni egy főkapcsolóval.  

 
A készüléket vezetékkel előszerelve szállítjuk. 
Az elektromos áramellátásra csatlakozóvezeték (~230 V, 50 Hz) és 
elektromos dugvilla segítségével csatlakoztatható. 

 Az elektromos csatlakozó mindig hozzáférhető kell legyen. 

4.10.2     A szolár vezérlőrendszer csatlakoztatása 

 
FIGYELMEZTETÉS 
 
Ne tegye ki a készüléket erős mágneses mezők hatásának. 
Tartsa az elektromos csatlakozókábelt külön az érzékelő-
kábelektől. 
 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 
A szabályzót leválaszthatóvá kell tenni a főcsatlakozóról a 
pólusok között egy legalább 3 mm rést biztosító 
kismegszakítóval, vagy egy szerelési szabványoknak 
megfelelő kismegszakítóval. 
 

 
1. Szükség esetén távolítsa el a szigetelőburkolatot a szolár állomás 

elejéről. 

w

w

w
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w
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2. Távolítsa el a Philips-fejű csavarokat a burkolatról és emelje le a 

dobozról. 
3. Csatlakoztassa az elektromos hálózatra. 

Lásd elektromos ábra. 
4. Helyezze vissza a burkolatot a helyére és rögzítse a csavarokkal. 
      Szükség esetén helyezze rá vissza a szigetelőburkolatot. 

4.10.3.  Elektromos rajz 

Bekötési 
pontok

Csatlakozók Leírás Csatlakozó / érzékelő

1-2 S1 Szolár érzékelőszonda – TC PT1000 FK

3-4 S2 HMV-érzékelő, alsó tartályzóna- TR PT1000 FR

5-6 S3 HMV-érzékelő - elektromos fűtőbetét- THR PT1000 FR

7 PWM Szolár fordulatszám-szabályzott szivattyúvezérlés -

8 PWM Szolár fordulatszám-szabályzott szivattyúvezérlés + 

9-10 Vbus DL2 csatlakozó  

11-14 © Földelési csatlakozók Zöld/sárga kábel

15 R1 Szolár keringetőszivattyú Fázis - Barna- (Kábel bekötve)

16 N Szolár keringetőszivattyú 0 - Kék - (Kábel bekötve)

17 N Tápellátás: 230 V 0

18 R2-N Elektromos fűtőbetét 0

19 R2-L Elektromos fűtőbetét Fázis

20 L Tápellátás: 230 V Fázis
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      4.10.4.     A fűtőbetét bekötése 

A fenti elektromos ábra az állandó tápellátás és a vezérlőrendszer 
hagyományos csatlakoztatását mutatja. Az integrált termosztáttal 
rendelkező elektromos fűtőpatront közvetlenül kösse be az 
áramellátásba, ne a vezérlőrendszeren keresztül. Használjon másik 
betápot a vezérlőrendszerhez és a saját termosztáttal rendelkező 
elektromos fűtőpatronhoz. 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 
Működtetésekor a kísérő fűtés hőmérséklet beállítási 
értékeit és a vezérlőrendszer elején lévő 3-állású 
kapcsolót ne használja a saját termosztáttal 
rendelkező betéthez. 

4.10.5    A fűtőszivattyú csatlakoztatása 

A fenti sémában megadott útmutatások szerint végezze el a 
fűtőszivattyú csatlakoztatását, majd válassza ki a vezérlőrendszeren a 
használt szivattyú típusát (hagyományos szivattyú vagy fordulatszám-
szabályzott PWM). Lásd köv. fejezet: "Üzembehelyezési paraméterek", 
47. oldal. 

 
4.11      A HMV-tároló feltöltése 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 
 
Az első üzembehelyezést csak képzett szakember 
végezheti. 

  
1. Öblítse át a használati kört, és töltse fel a tárolót a hálózati víz 

csatlakozócsövén keresztül. 
2. Nyissa ki a melegvíz csapot. 
3. Töltse fel teljesen a HMV-tárolót a hidegvíz bejövő csövön keresztül, 

hagyja a hálózati víz szelepet nyitott állásban. 
4. Zárja el a melegvíz szelepet, amikor a vízáramlás szabályos, már 

nem kelt zajt a csövekben. 
5. Óvatosan levegőztesse ki a HMV csöveket, minden egyes 

vízcsapnál megismételve a 2-4 lépéseket. 

A HMV-tároló és a hálózat légtelenítése segít a 
levegősödési és áramlási zajok megelőzésében. 

6. Légtelenítse ki a tartály hőcserélőkört az erre a célra szolgáló 
légtelenítő szelep segítségével. 

7. Ellenőrizze a biztonsági eszközöket (különösen a szelepet vagy 
biztonsági egységet) az egyes alkotóelemekhez biztosított 
használati útmutatók előírásai alapján. 
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FIGYELMEZTETÉS 
 
A fűtési folyamat alatt a víztágulás következtében egy 
bizonyos mennyiségű víz átfolyhat a szelepen vagy a 
biztonsági egységen. Ez a jelenség teljesen 
üzemszerű és semmiképp sem szabad a 
megszüntetésére törekedni. 

 
4.12     A primer szolárkör feltöltése 

 

 
A fagy elleni védelem érdekében hőközlő folyadékként 
használjon propilénglikol vizes oldatot. 

 
 

 

 
 
Ellenőrizze a kollektorok és az érzékelők csatlakozásait. 

 

4.12.1    Térfogatáram-mérő 

 

A  Az úszó felső széle 

Az áramlásmérő a körben lévő folyadék vizualizálását segíti elő, 
függetlenül a vezérlőrendszertől. Az úszó felső széle az átfolyás 
mértékét jelöli. 
 

■   A térfogatáram beállítása 

 

A térfogatáram vonatkozásában kövesse a napkollektorok 
vagy szolár vezérlőrendszerek telepítési kézikönyvében leírt 
utasításokat. 

1. Szükség esetén szabályozza be az átfolyás mértékét 
a térfogatáram-mérő felett lévő szabályzószelep 
segítségével. 

2. Állítsa a szabályzót automata üzemmódba. 

 

 

A vezérlőrendszerrel ellátott szoláregységek 
nem igénylik a szolár kör átfolyási mértékének 
szabályzását; ebben az esetben az a fontos, 
hogy a térfogatáram-mérő teljesen nyitva 
legyen a berendezés megfelelő működésének 
biztosításához. 
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4.12.2.     Termoszifon-hatás elleni visszacsapó szelep

Pozíció Működés 

  0O  
 Gravitációs fék működésben. 
 A gőz csak az áramlás irányában halad (a 

csövön lévő nyíl). 
 Ha a készülék üzemben van, a szelepeket 

vissza kell állítani függőleges állásba. 
Ellenőrizze a térfogatáram-mérőn a cirkulációt 
 

      45O 
 Termoszifon-hatás elleni szelep teljesen 

nyitva. 
 Gőzáramlás mindkét irányban lehetséges. 
 A készülék töltéséhez, szellőztetéséhez és 

öblítéséhez a szelepeket 45°-ba kell állítani. 

90O 
Golyóscsap zárva. 
Cirkuláció elzárva. 

 

 4.12.3      A primer szolárkör feltöltése  

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A berendezés nem öblíthető vagy tölthető, ha a 
napkollektorok hőmérséklete 100°C feletti (intenzív 
napsütés). A kollektorok hűtése folyadékszivárgáshoz 
vezethet, ami forrázást/égést okozó gőz formájában 
jelentkezhet. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A berendezés fagyveszélyének megelőzése érdekében 
csak hőközlő folyadék használatával eressze le a kört. 
Hőközlő folyadékként használjon max. 50%-os 
koncentrátumú propilénglikol vizes oldatot. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A szennyeződések tágulási tartályba kerülésének 
megelőzésére javasolt az öblítő és töltő fázisok alatt a 
tágulási tartály leválasztása a berendezés többi részéről. 

   ■ Öblítési eljárás 
  

Kisebb rendszereknél a folyadék visszanyerése érdekében 
használjon propilénglikol tartályokat a kifolyócső 
leeresztőszelepe alatt. 

  
FIGYELMEZTETÉS 
Ne végezzen rendszeröblítést közvetlen napsugárzás 
(elgőzölgés) vagy fagyveszély esetén (eltorzulás 
kockázata). 

w

w

w

w

w
w

w
w
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      ■ Öblítés és tömörségpróba 
 
  

A szolárkör öblítése a rendes áramlásirányban történik, 
ahogy a nyíl mutatja a fűtőszivattyún. 

 
 

Üzembehelyezéskor a szolár berendezést alaposan át kell öblíteni a 
szemcsék, lerakódások és leülepedések eltávolítása érdekében. 
Öblítési idő:  10 perc 

Öblítőfolyadék: csak hőközlő folyadék lehet 
 
 
A hőközlő folyadékkal végzett öblítést követően a rendszeren 
tömörségpróbát kell végezni. 

 
   Próbanyomás: 3-6 bar (0,3 – 0,6 Mpa) 

 
   Nyomáspróba ideje: 10-20 perc 

 
 
 

 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A propilénglikol könnyen szivárog. A nyomáspróba nem 
garantálja, hogy a propilénglikollal feltöltött rendszer 
nyomás alatt nem fog szivárogni. Ezért ajánlott a 
feltöltött és a működő rendszeren egy újabb 
tömörségpróbát végezni. 
 

w

w
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1. Nyissa ki teljesen az átfolyó szelepet (45° -os pozíció) C1. 
2. Zárja el a visszafolyó szelepet (90° pozíció). C2 
3. Nyissa ki teljesen a tömegtérfogat-mérő szelepet. A 
4. Kösse be a töltőállomást a szolár állomásba. A töltőcsövet 

csatlakoztassa a töltőszelephez. B2.  A leeresztőcsövet kösse 
be a leeresztőcsaphoz B1, és a hőközlő folyadékgyűjtő 
dobozhoz. 

5. Nyissa ki a töltőszelepet B2 és a leeresztő szelepet B1. 

6. Kapcsolja be a feltöltő készüléket. Hagyja tölteni, győződjön 
meg arról, hogy mindig elég folyadék van benne. 

7. Légtelenítsen többször a légtelenítő dugóval D, amíg a hőközlő 
folyadék buborékmentes és tiszta nem lesz. 

8. A szivattyú légtelenítéséhez nyissa ki, majd lassan zárja vissza 
a visszafolyó szelepet C2. 

9. Zárja el a leeresztőcsapot B1, és engedje a nyomást 5 bar-ig 
(0,5 MPa) emelkedni, majd zárja el a töltőszelepet B2. 

10. Nyissa ki a visszafolyó szelepet C2 és az átfolyószelepet C1 (0° 
állás). 

11. Ha a nyomás esik a készülékben, javítsa ki a tömörségi 
hiányosságokat. 

12. A nyomáspróba letelte után növelje a nyomást addig a 
rendszerben, amíg le nem fúj a biztonsági szelep 
(üzemellenőrzés). 

Ha a szolárkörben nincs levegő, a próbanyomás nem csökkenhet. 

  ■ Töltés 
 
 
 
Töltési nyomás 
 
 
 
A töltési nyomásnak 0,5 bar-ral (0,5MPa)a tágulási tartály előfeszítési nyomása felett kell lennie. A használatkész 
vegyületet közvetlenül a tartályedényből kell felszivattyúzni. 
 

 

 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Ne végezzen tömörségpróbát amikor a 
berendezés közvetlen napsugárzásnak van kitéve 
(elgőzölgés) vagy fagyásveszély esetén (sérülés 
kockázata). 
 

 
 

 

A berendezés feltöltése előtt ellenőrizze a tágulási tartály 
statikus magasságának megfelelő előfeszítettségét. 
(Előfeszítés = statikus magasság/10 + 0.3 bar (0,03MPa). 
 

  
FIGYELMEZTETÉS 
 
Ellenőrizze a kollektorok és az érzékelők csatlakozásait 
 

  
FIGYELMEZTETÉS 
 
Ne használjon kézi töltőszivattyút. 
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A szolárszivattyú huzamos üzemeltetése elvégzi a szolárkör előgázmentesítését. 

1. Nyissa ki teljesen az átfolyó szelepet (45° -os pozíció) C1. 
2. Zárja el a visszafolyó szelepet C2 (90° pozíció). 
3. Nyissa ki a térfogatáram-mérőn lévő szelepet A. 
4. Kösse be a töltőkészüléket a szolár állomásba. A töltőcsövet a B2 töltőszeleph

kell csatlakoztatni. A leeresztőcsövet csatlakoztatnii kell a B1 leeresztőcsaphozz
valamint a töltőállomás tartályhoz. 

5. Nyissa ki a B2 töltőszelepet és a B1 leeresztő szelepet. 
6. Kapcsolja be a feltöltő készüléket. 
7. Zárja el a B1 leeresztőcsapot. 
8. Az 5 bar (0,5Mpa) nyomás elérése után zárja el a töltőszelepet és kapcsolja 

ki a töltőállomást. 
9. A B1 szelep beszabályozásával állítsa a szolárkört 2-3 bar (0,2-0,3 Mpa) 

nyomásra. 
10. Zárja el a lefolyó és a tölt őszelepeket (B1, B2).  
11. Kapcsolja ki a  tölt őállomást. 
12. Nyissa ki a visszafolyó szelepet C2 és a átfolyó szelepet C1   

         (0°  pozíció).  
13. Helyezze a tartozékok tasakban biztosított csatlakozókat a  
      töltőszelepre B1 és a leeresztőcsapra B2. 

 

 
■ Légtelenítés 
 

A berendezés légtelenítését a kézi légtelenítő szeleppel kell elvégezni. A szolárkör teljes légtelenítésének biztosításához 
a folyadékcirkulációnak el kell érnie legalább 0.3 m/s sebességet. 

 
 

Csőátmérő (mm) Térfogatáram (0,3 
m/s)

Külső átmérő belső átmérő l/h l/min

15 13 143 2.4

18 16 217 3.6 

22 20 339 5.7 
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A szolárfolyadékból kinyert levegő a légtelenítő tetejébe gyűlik, amit a 
légtelenítő dugó segítségével lehet kiereszteni. 

1. Kapcsolja be a keringető szivattyút. A légbuborékok a 
légtelenítők felé terelődnek. 

2. Légtelenítsen többször a (2) légtelenítő dugóval, amíg a hőközlő 
folyadék buborékmentes és tiszta nem lesz. 

3. Állítsa le a keringető szivattyút. 
4. Nyissa ki a légtelenítőt, majd zárja be újra. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A folyadék hőmérsékletétől és a rendszernyomástól 
függően a gázmentesítő szelep kinyitásakor a folyadék 
nagy erővel kispriccelhet. Ha a víz hőmérséklete magas, 
legyen óvatos: FORRÁZÁS ÉS ÉGÉS VESZÉLYE. 

Ismételje meg a műveletet több alkalommal; a szivattyú váltakozó 
működtetése segíti gázmentesítést. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A légtelenítést addig kell folytatni, amíg a 
nyomásmérőn már nem tapasztal nyomáskülönbséget. 
Ha a nyomás folyamatosan esik, javítsa ki a 
szivárgásokat és töltse fel hőközlő folyadékkal a 
rendszert. 

 

 

A nyomásmérő mutatója a keringetőszivattyú  

modulálásával összhangban mozoghat. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Több napon át tartó magas hőmérsékletű üzem esetén 
a légtelenítést meg kell ismételni. A légtelenítés fontos, 
mert a propilénglikolban kis légbuborékok keletkeznek 
a magas hőmérséklet hatására. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Ajánlott a télen telepített rendszerek légtelenítését 
nyáron újra elvégezni. 

  

 

     4.1.3.A fűtőkör feltöltése 

Lásd a kazán vagy a hőszivattyú telepítési és kezelési útmutatója.
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5. Üzembehelyezés 
 
5.1   Vezérlőpanel 
 
 
 
 
 

 

5.1.1. A gombok leírása

A  ▲

▲

 gomb: 
  à a kurzor felfelé mozgatása 

 à paraméterértékek emelése 

B     ü gomb: 

 à a kiválasztott paraméter elérése  

 à az értékmódosítás jóváhagyása 

C  gomb: 

 à a kurzor lefelé mozgatása 

 à paraméterértékek csökkentése 

D 3-állású kapcsoló: 

  à T: a kisérő fűtés nappali és éjszakai   
                  üzemmódban üzemeltethető 
 à 0:  a kísérő fűtés deaktiválva 
 à R: a kísérő fűtés csak éjszakai üzemmódban aktív            

 
5.1.2. A kijelző leírása 

 

 

 
■ Rendszer ábra (rendszerkép)

1 Szolár érzékelőszonda 

2 Napkollektorok 

3 Szolár fűtőszivattyú 

4 Szolár hőcserélő 

5 Szolár melegvíz-tároló 

6 Szolár hőmérséklet érzékelő 

7 Kísérő fűtés 

8 HMV-érzékelő – kísérő fűtés 
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LED üzenetkód Fűtőszivattyú 
státusa 

Leírás

Folyamatos
zöld 

Szivattyúrelé zárva Szabályzás megfelelően 
működik (rendszer üzemel) 

Villogó zöld/piros
 

Rendszerindítási 
fázis 

►

►

 Kézi üzem  

 A berendezés kézi 
     üzemmódban: Állítsa a 

      szabályzót automatikus 
üzemmódba.  

Villogó piros ► Érzékelőhiba
► Max. tartály 
   hőmérséklet-túllépés

►

►

 A melegvíz-tartály elérte a 
beállított hőfokot, és a 
készülék túlfűtés elleni 
biztonsági vagy hűtési 
üzemmódban van. 

► Hibás az érzékelő  

Lásd köv. fejezet:          
       „Érzékelőhiba", 57.oldal 

 

 
 

Állandó jel        
Villogó

jel  

 

Állapot

Szolárszivattyú aktiválva. 
Kísérő fűtés aktiválva. 
HMV-tároló hőmérséklet beállítási érték 
túllépés. 
A kollektor vagy a HMV-tároló hűtési funkció 
aktiválva. 
Fagyvédelem funkció aktiválva.
Fagyvédelem funkció aktív (működésben).

Minimális kollektorhőmérséklet túllépés. 

Maximális HMV-tartály hőmérséklet túllépés. 

Maximális kollektorhőmérséklet lépés. 

Paraméter beállítása. 
Beállítások módosítása. 
Érzékelőhiba.
Szolárszivattyú túlterhelés.

Kísérő fűtés túlterhelés.
 

 
■ LED kijelző 
 
A LED 
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5.2     Üzembehelyezés előtti ellenőrzőpontok  
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Ha a szolárkollektorok hőmérséklete 130°C fölé 
emelkedik, a vezérlőrendszer biztonsági üzemmódra 
vált. A beindítás előtt várjon estig vagy a 
szolárkollektorok (burkolat) lehűlésére. 

 
5.2.1.    HMV-tároló 

1. Beindítás előtt a fűtőberendezést teljesen ki kell üríteni és át 
kell öblíteni. 

2. Győződjön meg arról, hogy körben lévő összes szelep nyitva 
van. 

3. Töltse fel a berendezést vízzel, és ellenőrizze a hidraulikai 
tömörséget. 

 
5.2.2. Primer szolár kör 

A rendszer buborékmentesen feltöltve hőközlő 
folyadékkal. 

 
 Ellenőrizze szivárgásmentes-e a rendszer összes csatlakozása. 
 Ellenőrizze a termoszifon-hatás elleni visszacsapó szelepeket az 

átfolyón és a visszafolyók 0°-os állását, hogy a folyadék szabadon 
keringhessen. 

 Ellenőrizze a térfogatáram-mérő feletti szelep nyitott állását. 
 Ellenőrizze a töltő- és lefolyó szelepek megfelelő csatlakoztatását   

(a csatlakozókat a tartozékok tasakban találja) 

 Ellenőrizze a szolár fűtőszivattyú bekötését. 
 Ellenőrizze a vezérlőrendszer automata üzemmódban állását. 

Lásd a vezérlőegységhez és a távvezérelt egységekhez  
                 adott használati útmutatókat. 

 
 5.2.3.    Primer fűtőkör 

Lásd a kazán szerelési útmutatót. 
 

5.2.4     Elektromos bekötés 

Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, különös tekintettel a 
földelésre. 
 
 

 
 
 

w

w

 
w

w

 
w

w
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5.3     Üzembehelyezés

 

FIGYELMEZTETÉS 
 Az első üzembehelyezést csak képzett 

szakember végezheti. 
 A fűtési folyamat során a berendezés 

biztonságos üzemeltetése érdekében víz 
jelenhet meg a légtelenítő szelepeken. Ez 
a jelenség teljesen üzemszerű és 
semmiképp sem szabad a 
megszüntetésére törekedni. 

 
 
5.3.1.   Szekunder kör (hálózati víz) 

Állítsa a hálózati melegvíz termosztatikus keverőszelepét a kívánt 
hőmérsékletre, hogy elkerülje a melegvíz-felhasználásnál a forrázást. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
A termosztatikus keverőszelepet legfeljebb 60°C 
hőmérsékleti értékre szabad beállítani. 

 
 
 
5.3.2.    Primer szolár kör 

1. Ellenőrizze szivárgásmentes-e a rendszer összes csatlakozása. 
2. Hagyja a folyadékot egy kis ideig keringeni a rendszerben, majd 

ellenőrizze a tömörséget - (szabályzó kézi üzemmódban). 
3. Nyissa ki a kézi légtelenítő szelepet (ismételt légtelenítés). 
4. Emelje a töltéssel vagy szükség esetén a hőközlő folyadékkal a 

nyomást a rendszerben 2 bar üzemi nyomásra 
5. Néhány óra üzemeltetés után a rendszert újra légteleníteni kell (a 

kézi légtelenítőn keresztül). Légtelenítés után ellenőrizze a 
rendszernyomást és szükség esetén töltse után folyadékkal. 

6. Ellenőrizze a vezérlőrendszer automata üzemmódban állását. 
7. Ellenőrizze a termoszifon-hatás elleni visszaacsapó szelepeket. 
8. Ellenőrizze a szolárszivattyú bekötését. 
9. Ellenőrizze a szolár melegvíztartály érzékelők helyzetét. 
10. A szemle végén töltse ki az Üzembehelyezési jegyzőkönyvet. 
 
 
■ A vezérlőrendszer elindítása és leállítása  
 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Ha a szolárkollektorok hőmérséklete 130°C fölé 
emelkedik, a vezérlőrendszer biztonsági 
üzemmódra vált. A beindítás előtt várjon estig vagy 
a szolárkollektorok (burkolat) lehűlésére. 

 
A berendezés bekapcsolva. 
 

w

w
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A szabályzó rendszerindítási fázisra vált, ezalatt a LED pirosan és 
zölden villog. Amikor a fázis végére ér, a szabályzó automata 
üzemmódba vált. A szolárszivattyú elindításához min. 30 °C hőfok 
elérése szükséges a kollektorban, és 6°C hőmérsékletkülönbség a 
HMV-tároló értékéhez képest. Addig a vezérlőrendszer készenléti 
üzemmódban áll. A fűtőszivattyú-relék elindításához váltsa át kézi 
üzemmódra (MAN), és indítsa el manuálisan. 

 Lásd köv.fejezet: "Paraméterlista", 49. oldal. 
5.4     Mért értékek leolvasása

 

 

Paraméter Leírás Megjegyzések

TC Kollektor hőmérséklete S1 érzékelő. 
A TC érték a kollektorérzékelő valósidejű, °C-ban mért hőmérsékleti értékét mutatja. 

TR Hőcserélő hőmérséklete 
(szolár hőcserélő - alsó) 

S2 érzékelő. 
A TR érték a HMV-tároló alsó zónájában lévő érzékelő által valósidejű, °C-ban mért  
hőmérsékleti értéket mutatja. 

THR Tároló hőmérséklete 
(kísérő fűtés) S3 érzékelő. 

A THR érték a HMV-tároló felső zónájában lévő érzékelő által valósidejű, °C-ban mért  
hőmérsékleti értéket mutatja.

PC % Szivattyú teljesítmény A PC % érték a szolár fűtőszivattyú valósidejű teljesítményét mutatja (0-100%). 

tc Automata kalibrálás ideje A tc érték másodpercekben mutatja az önkalibrálási fázisból hátralévő időt.

RAP A rásegítő bekapcsolása On: A kísérő fűtés üzemel.
AUTO: A kísérő fűtést a vezérlőrendszer kezeli 

 Lásd felhasználási útmutató.
h P1 Üzemóra-számláló a 

szolárszivattyún 
Nullázása lehetséges.

      Lásd köv.fejezet: "Értékek nullázása", 48. oldal. 
h P2 Üzemóra-számláló az 

elektromos kísérő fűtésen.
Nullázása lehetséges. 

 Lásd: "Értékek nullázása", 48. oldal. 

kWh Hőmennyiség (kWh)  A beérkezett hőmennyiség kiszámítása az üzembehelyezéskor megadott beállítási 
értékek szerint történik (DMAX). 

MWh Hőmennyiség (MWh) ►

►

Nullázása lehetséges. 

  Lásd köv.fejezet: "Értékek nullázása", 48. oldal. 
A KWh vagy MWh a vezérlés üzembehelyezését követő időszakban a berendezés által 
 létrehozott teljes hőmennyiség becsült értéke KWh vagy MWh egységben. A beérkezett 
hőmennyiség kiszámítása az üzembehelyezéskor megadott beállítási értékek szerint  
történik (DMAX)

HRE Idő
 

Lásd felhasználási útmutató.

5.4.1. Értékek nullázása 

Az értékek nullázását a SET funkció megjelenésekor lehet elvégezni. 
1. Válasszon egy értéket a  és  gombokkal. 
2. Tartsa a ü gombot 2 mp-ig lenyomva. Az érték visszaáll 

nullára. 
A műveletből való kilépéshez ne nyomjon meg egy 
gombot sem 5 mp-ig. A vezérlő automatikusan 
visszalép az értékkijelző üzemmódba. 

 
 

t y
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5.5.   Üzembehelyezési paraméterek
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 
A gyári alapértel  értékek módosítása ronthatja a 
szolár HMV-tároló megfelelő működését. A következő 
paraméterek módosítását csak kép  szakemberek 

 

 

 
5.5.1.    Üzembehelyezési paraméterek módosítása

 

 

1. Továbblépés az utolsó képernyőre (HRE) a  gombbal.
2. Tartsa a   gombot 5 mp-ig lenyomva. 

Megjelenik egy beállítási paraméter  SET jelölés alatt. 
3. Válasszon ki egy paramétert a   gombok használatával. 
4. Nyomja meg röviden a  ü gombot. 

A SET funkció villogni kezd, a paraméter beállítható. 
5. Módosítsa a paramétert a   gombok segítségével. 
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a ü gombot. 

        5.5.2.     Paraméterlista 

Paraméter Leírás Beállítási 
Tartomány 

Beállítási
egység

Gyári 
beállítás 

Megjegyzések

DT Referencia
hőmérséklet különbség

10/20 K 0.1 20

Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 
paraméterek leírása", 51. oldal.

Tu Önkalibrálási fázis 1 / 5 mn 1 3
Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 

paraméterek leírása ", 51. oldal. 
SX Szolár-tároló 

hőmérséklet beállítása 
4 / 80°C 1 60

Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 
paraméterek leírása", 51. oldal. 

CMAX Max. kollektor 
hőmérséklet 

70 / 120°C 1 110
Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 

paraméterek leírása", 51. oldal. 
CMIN Min. kollektor 

hőmérséklet 
10 / 90°C 0.5 30 Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 

paraméterek leírása", 51. oldal. 
OAC Kollektor fagyvédelem 

beállítás 
On / OFF  OFF

 On: Be  

 OFF: Ki 
Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 

paraméterek leírása", 51. oldal. 
TAON Fagyvédelem funkció 

aktiválási hőmérséklet 

-4 / 5.5 °C 0.5 4 Rendelkezésre áll, ha OAC = On

TAOF Fagyvédelem funkció 
deaktiválási 
hőmérséklet 

4.5 / 9 °C 0.5 6 Rendelkezésre áll, ha OAC = On

FT Vákuumcsöves 
kollektor  beállítás 

On / OFF  OFF
 On: Be 

  OFF: Ki 
Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezési 

paraméterek leírása", 51. oldal. 
(1) A paraméter On-ra van állítva, ha S3 HMV-érzékelő csatlakoztatva van 

 

t

y

y

y

ty

w

w

w

w

200SE-2S és 300SE-2S

M000393-B



5. Üzembehelyezés   
 

48 29/07/2013 - 7607575-001-03

 
 
 

 

 
 

Paraméter Leírás Beállítási 
Tartomány

Növekmény Gyári 
beállítás 

Megjegyzések

POMP Szivattyú üzemmód

OnOF / PuLS / A / 
b / C 

| 

 PuLS  OnOF: Fűtőszivattyú ON vagy OFF (0% 
vagy 100%) 

  PuLS: Szivattyúmoduláció 50% - 100% 
  A: Wilo fordulatszám-szabályzott PWM 

fűtőszivattyú  

  b: Grundfoss fordulatszám-szabályzott 
PWM fűtőszivattyú  

   c: Laing PWM  fordulatszám-
szabályzott PWM fűtőszivattyú 

OTHR Az elektromos 
fűtőpatron aktiválása On / OFF 

  OFF(1) On: Van elektromos kísérő fűtés  

OFF: Nincs elektromos kísérő fűtés 
Ha az S3 HMV-érzékelő csatlakoztatva van, 
az OFF-beállítás nem elérhető. 

THRn Éjszakai kísérő fűtés 
hőmérséklet beállítási 
érték 

40 / 95 °C 0.5 55 Lásd köv.fejezet: 
"Üzembehelyezési paraméterek leírása", 
51. oldal. 

tn O Kísérő fűtés éjszakai 
aktiválási idő 

00:00 / 23:45 00:15 23:00  

tn F Kísérő fűtés éjszakai 
deaktiválási idő 

00:00 / 23:45 00:15 07:00  

O td Kísérő fűtés nappali 
beállítás 

On / OFF  ON ►

►

►
►

►

►

►
►

On: Be 

►OFF: Ki 
Lásd köv.fejezet: 

"Üzembehelyezési paraméterek leírása", 
51. oldal. 

THRd Kísérő fűtés nappali 
hőmérséklet beállítási 
érték 

40 / 95 °C 0.5 55 Lásd köv.fejezet: 
"Üzembehelyezési paraméterek leírása", 
51. oldal.

td O Kísérő fűtés nappali 
aktiválási idő  

00:00 / 23:45 00:15 16:00 Rendelkezésre áll, ha O td = On

td F Termosztát nappali 
deaktiválási idő 

00:00 / 23:45 00:15 18:00 Rendelkezésre áll, ha O td = On

DMAX Max. térfogatáram 
(l/perc) 

0.5 / 100 10 - 1 - 0.1 3 Lásd köv.fejezet: 
"Üzembehelyezési paraméterek leírása", 
51. oldal.

GELT Fagyvédelem típusa 0 / 1 / 2 / 3 / 4 1 3 ►    0: Víz 
► 1:  Propilénglikol  
► 2:  Etilénglikol 
► 3:  Tyfocor LS / G-LS 
► 4:  Greenway

GEL% Fagyvédő
koncentrátum 

20 / 70 %
1 

45 Ha GELT = 1 vagy 2

MAN Kézi üzemmód Auto / 1 On / 1 OF  AUTO Auto: Automatikus mód 
1 On: Szolárszivattyú aktiválva. 
1 OF: Szolárszivattyú deaktiválva

XXX Szoftververzió     

(1) A paraméter On-ra van állítva, ha S3 HMV-érzékelő csatlakoztatva van. 
 

►
►
►
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      5.5.3.   Üzembehelyezési paraméterek leírása 

 

  Referencia hőmérsékletkülönbség- DT 
 
A szabályzó leolvassa a TC és TR érzékelőkön mért hőmérsékl  
értékeket, és összehasonlítja a különbségüket a bekapcsoláskori 
különbségértékkel, aminek előzetes beállítási értéke 6K. A szabályzó 
megpróbálja elérni a 20K hőmérsékletkülönbséget a kollektor és a 
tartály k , hogy amilyen gyorsan csak lehet magas hőfokú 
melegvizet állítson elő. 
 

 

  Önkalibrálási fázis – tu 
Amikor a napkollektor eléri a CMIN minimális hőmérsékletet és az 
előre definiált 6 K hőmérsékletkülönbséget a HMV-tartály 
értékéhez képest, a vezérlőrendszer elindítja a szolár 
keringetőszivattyút a tu paraméter által meghatározott 
időtartamra. Ez alatt a fázis alatt a napkollektorokban vagy 
csövekben lévő légbuborékok eltávoznak a szolárállomásba a 
csövekben lévő nagy cirkulációs sebességnek köszönhetően, és a 
légtelenítő szeleppel eltávolíthatók. 

 

 
■

■

■

■

  Szolártároló hőmérséklet beállítása- SX 
Az SX hőmérséklet beállításával a szolár tároló kívánt 
hőmérséklete adható meg. Minél magasabb hőmérsékleti értéket 
ad meg, annál nagyobb energiát tárol. A 60°C-os beállítás 
megfelel a szokásos napi felhasználás melletti üzemnek. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
Hosszabb távollét esetén javasolt a szolár HMV 
hőcserélő beállítási hőmérsékletének 
csökkentése 45°C-ra. Mindennapi használat 
esetén a hőmérsékletet 60°C-ra kell beállítani. 

 
 

  Maximális kollektor hőmérséklet – CMAX 
 
 

 

A CMAX maximális kollektorhőmérséklet segít a kollektor túlfűtés 
elleni védelmében. Amikor a HMV-tartály eléri a hőmérséklet 
beállítási értékét (SX), a szolárszivattyú leáll. Amint a napkollektor 
eléri a maximális CMAX hőmérsékletet, a szolárszivattyú addig 
üzemel, amíg a napkollektor hőmérséklete újra 5K-val 
alacsonyabb nem lesz mint a kollektor CMAX maximális  
hőmérsékleti értéke. A HMV-tartály hőmérséklete addig 
emelkedhet, amíg el nem éri a maximum 80°C-os hőmérsékletet. 
Ha a HMV-tartály hőmérséklete meghaladja a 80°C-ot, a rendszer 
azonnali vészleállást hajt végre. 
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  Minimális kollektor hőmérséklet - CMIN  
 
A CMIN minimális kollektor hőmérséklet funkció megakadályozza, 
hogy a szolárszivattyú túl gyakran induljon el a napkollektor 
alacsony hőmérséklete esetén. A CMIN minimális kollektor 
hőmérsékletet meg kell haladnia ahhoz, hogy a szolár 
fűtőszivattyú el tudjon indulni. 
 
 

  Kollektor fagyvédelem beállítás- OAC 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A fagyvédelem funkciót csak akkor kell 
használni, ha hőközlő folyadékként glikolt nem 
tartalmazó vizes oldatot használ.  

 
A funkció hőt von el a HMV-tárolótól; ezért 
használata csak olyan területeket javasolt, ahol a 
hőmérséklet ritkán esik 0°C alá.

 

  
Ha a kollektor hőmérséklete alacsonyabb mint a TAON hőérték, a 
fagyvédelem funkció aktiválja a szolárszivattyút, hogy hőközlő 
folyadék keringjen a kollektor és a HMV-tároló között  a 
fagyveszély elhárítása érdekében. Ha a kollektor hőmérséklete 
meghaladja a TAOF hőértéket, a fagyvédelem funkció leállítja a 
szolárszivattyút. 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A kollektor fagyvédelmi funkciója csak akkor 
működik, ha a HMV-tartály hőmérséklete 
magasabb mint a kollektor hőmérséklete. A 
kollektor fagyvédelmi funkciója deaktivált, ha a 
HMV-tartály hőmérséklete nem éri el az 5°C-ot.

  

 

 
  Vákuumcsöves kollektor opció – FT 

 
A vákuumcsöves kollektor funkció a csőkollektorokban lévő 
hőmérsékletérzékelő pozíciójának figyelembe vételére használt. 
Ha a szabályzó azt tapasztalja, hogy a kollektor hőmérséklete 2 K 
értékkel nő az utolsó méréshez képest, a szolárszivattyú teljes 
sebességre kapcsol 30 mp-ig az aktuális átlaghőmérséklet 
mérése érdekében. Így válhat a mért hőmérséklet az új referencia 
hőmérsékleti értékké. Ha a mért hőérték (új referencia) ezt 
követően emelkedik 2K értékkel, a szolárszivattyú újra működésbe 
lép 30 mp-ig.  
A szabályzó automatikusan átkapcsol szolár fűtőmódba, ha a 
kollektor és a tároló közötti hőmérsékletkülönbség meghaladja a 
bekapcsolási hőmérsékletkülönbséget a szolárszivattyú 
üzemelése alatt vagy a rendszer leállításakor. Ha a kollektor 
hőmérséklete 2 K -val esik miközben a rendszer áll, a 
vákuumcsöves napkollektor aktiválási hőmérsékletét újraellenőrzi. 

■

■

■
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■

■

■

■

 Szivattyú üzemmód – POMP 

 

A POMP beállítási érték a fűtőszivattyúhoz a megfelelő program 
kiválasztására szolgál a használt fűtőszivattyú típusától függően. 
A PuLS vezérlő (alapértelmezettként beállítva) a hagyományos 
szivattyúkhoz ,OnOF vezérlésű szivattyúkhoz, 
A, B és C csatorna a fordulatszám-szabályzott fűtőszivattyúkhoz a 
gyártmányuk szerint.  Lásd köv. fejezet: "Paraméterlista", 
49.oldal 
 
     OTHR elektromos kísérő fűtés beállítás 
 
Ha az S3 HMV-érzékelő csatlakoztatva van az elektromos 
fűtőbetétre, az OTHR paraméter automatikusan On-ra áll. Emiatt 
nem lehet a beállítást OFF-ra módosítani. 
Ha az S3 HMV-érzékelő nincs csatlakoztatva, nincs elektromos 
kísérő fűtés. Az OTHR paramétert manuálisan kell OFF-ra átállítani. 
     
    Kísérő fűtés éjszakai hőmérsékletének beállítási  
      értéke – THRn  (a paraméter csak akkor jelenik meg, ha  
      OTHR On-ra van állítva) 

 

(1)  Éjszakai időszak óránként 
 

A THRn hőmérséklet az a beállítási érték, amit a HMV-tartálynak el 
kell érnie a kiegészítő fűtőkör éjszakai használatával. Az éjszakai 
időszak a tn 0 és a tn F kezdő és záróidőpontja között programozott 
időintervallum 
   
    Nappali kísérő fűtés beállítás – 0 td 
    (a paraméter csak akkor jelenik meg, ha az OTHR On-ra van   

     állítva) 
A 0td paraméter On-ra állításával engedélyezi a kísérő fűtés 
nappali használatát. A 0 td paraméter Off-ra állításával letiltja a 
kísérő fűtés nappali használatát. A RAP paraméter (kísérő fűtés 
aktiválása) mindig megelőzi a 0 td paraméter és a 
kapcsolóbeállítást. 

Üzembehelyezési 
paraméter 

O td OFF

Felhasználói 
beállítás 

RAP Auto
3-állású kapcsoló T 0 R 

Kísérő fűtés éjszaka Aktiválva tn0 és tn F között, THRn 
eléréséig 

Off Aktiválva tn0 és tn F között, THRn eléréséig
 

Kísérő fűtés nappal Off Off Off 

  

Üzembehelyezési 
paraméter 

O td On

Felhasználói beállítás RAP Auto
3-állású kapcsoló T 0 R 

Kísérő fűtés éjszaka Aktiválva tn 0 és tn F között, THRn eléréséig Off Aktiválva tn0 és tn F között, THRn
eléréséig 

Kisérő fűtés nappal Aktiválva td 0 és td F között THRd érték 
eléréséig 

Off Off 
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      ■ Nappali kísérő fűtés hőmérsékletének beállítási értéke – THRd 

          (A paraméter csak akkor jelenik meg, ha az OTHR On-ra van állítva) 
 

 

 
(1) Éjszakai időszak óránként 
(2) Nappali időszak óránként 

 
A THRd hőmérséklet az a beállítási érték, amit a HMV-tartálynak el kell érnie 
a kísérő fűtés nappali használatával. Az éjszakai időszak a td0 és a td F 
kezdő- és záróidőpontja között programozott időtartam. Kísérő fűtés 
használatával a programozott időintervallum gyári beállítása 16:00 és 18:00 
óra között van, azaz a nap végén, amikor a napsugárzás gyengébb és ez a 
felhasználási időszak kezdete 

     
■

■

 Maximális térfogatáram – DMAX 
 A szabályzónak meg kell adni a berendezés által előállított hőmennyiség 
kiszámításához (Paraméter: KWh / MWh ) a DMAX értéket. A DMAX 
érték megegyezik a szolárkörben liter/percben mért áramlással. 
Számítsa ki a DMAX értéket az alábbi tábla segítségével a kollektorok 
száma szerint. Ha a térfogatáram nincs megfelelően megadva, a kijelzőn 
a KWh / MWh érték szintén helytelen lesz. 

Ha a készülék térfogatáram-mérővel van felszerelve, a DMAX 
érték megadásához olvassa le az térfogatáram-értéket (amikor a 
fűtőszivattyú teljes fordulatszámon megy). 
 

 

Fagyálló típusa - GELT 

A GELT érték a fagyálló típusának megadására szolgál. A fagyálló 
koncentrátumértéke előre be van állítva a Tyfocor LS / G-LS és a Greenway 
termékek használatához. Ha más fagyálló terméket használ, válassza ki az 1 
vagy 2 értéket, majd állítsa be a GEL% értéket. Lásd  köv. fejezet: 
"Paraméterlista", 49. oldal.

Üzembehelyezési 
paraméter 

O td On (BE) vagy OFF (KI)

Felhasználói beállítás RAP On

 3-állású kapcsoló R, 0 vagy T

Kísérő fűtés éjszaka 
Aktiválva THRn beállítási érték eléréséig

Kísérő fűtés nappal
 

Síkkollektorok száma Térfogatáram 
(l/perc) 

1 6.5 
2 5 
3 4.5
4 4 
5 3.5
2x2 10 
2x3 13 
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6. Ellenőrzés és karbantartás 
 

 
    6.1    Általános rendelkezések 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
 A készülék karbantartását csak szakképzett 

gépész végezheti. 
 Csak eredeti alkatrészek és tartozékok 

használhatók. 

 
    6.2    Biztonsági szelep vagy biztonsági egység 

A hálózati vízcsatlakozásra szerelt biztonsági szelepet vagy egységet 
havonta legalább egyszer működésbe kell hozni, egyrészt a megfelelő 
üzembiztonság fenntartása érdekében, másrészt a HMV-tárolóban kárt 
okozó túlnyomás megelőzése érdekében.  

 

 
 

 6.3   A burkolat tisztítása 
A készülékek külső felületének tisztítását végezze nedves ruha és 
kímélő tisztítószer használatával. 

 6.4   A magnézium-anód ellenőrzése 
Az első év végén ellenőrizze az anódok állapotát. Szükség esetén 
határozza meg a további ellenőrzések periódusát az első ellenőrzés 
alapján, az anódok kopásfokától függően. A magnézium-anódokat 
legalább 2 évente ellenőrizni kell. 

1. Szerelje le az ellenőrző zárófedelet. 

Lásd köv.fejezet: "Az ellenőrző zárófedelél   
                  eltávolítása", 56. oldal. 
2. Szükség esetén végezze el a tároló vízkőmentesítését. 
3. Mérje meg az anód átmérőjét. 
    Cserélje ki az anódot, ha az átmérője 15 mm-nél kisebb. 
4. Szerelje vissza az anódot/zárófedelet. 

Lásd köv.fejezet: "Ellenőrző zárófedél visszaszerelése",    
     57.oldal   

 

VIGYÁZAT! 
 
A karbantartási szabály betartásának 
elmulasztása kárt okozhat a HMV-
tárolóban és érvénytelenítheti a garanciát. 
 

w

w
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 6.5    Vízkőmentesítés 

 6.6    Ellenőrző zárófedél eltávolítása és visszaszerelése

 

Nagy vízkeménységű területeken a teljesítményszint fenntartása 
érdekében ajánlott a készülék évenkénti vízkőmentesítésének 
elvégzése. 

1. Szerelje le az ellenőrző nyílás zárófedelét. 

Lásd köv.fejezet: "Az ellenőrző zárófedelél      
eltávolítása", 56. oldal. 

    A zárófedél eltávolításakor mindig ellenőrizze a magnézium-anódot. 

  Lásd köv. fejezetet: "A magnézium-anód ellenőrzése", 55.   
oldal. 

2. Távolítsa el a tartály alján iszapként vagy a szegélyeken képződött 
vízkő-lerakódásokat. Azonban ne bántsa a tartály falára kirakódott 
vízkövet, mert az növeli a korrózióvédelem hatékonyságát és a 
HMV- tároló szigetelését. 

3. A hőcserélő teljesítményének biztosítása érdekében távolítsa el róla 
a vízkőlerakódásokat. 

4. Szerelje össze az egységet. 

    Lásd köv.fejezet: "Az ellenőrző zárófedél  
      visszaszerelése", 57. old. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A tömörség biztosítása érdekében a tömítőegységet 
minden fedélnyitás után ki kell cserélni. 

 Helyezzen új ajaktömítést és tartógyűrűt a felső 
zárófedélre. 
Tartson készenlétben tömítést az oldalsó 
ellenőrzőfedelekhez. 
  

 

 

     6.6.1.    Az ellenőrző zárófedél eltávolítása 

1. Zárja ki a hálózati hidegvíz ellátást. 
2. Eressze le a tárolót. 

 

 
A hálózati hidegvíz bejövő csatlakozója a leeresztő is 
egyben. 
 

3. Távolítsa el az ellenőrző zárófedeleket. 
 
 

 

w

w
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     6.6.2.    Az ellenőrző zárófedél visszaszerelése 

 
1. Cserélje ki a tömítőajakből és a tartógyűrűből álló egységet, és 

helyezze az ellenőrzőnyílásra, ügyelve, hogy az ajaktömítés 
pereme a HMV-tároló külső részén legyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cserélje ki a síktömítést. 
3. Szerelje össze az egységet. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Használjon nyomatékkulcsot. 
 

       Szükséges nyomaték: 8 Nm. 
      A karimát tartó csavarokat nem szabad túlhúzni. 

Karima 
Meghúzási 
nyomaték 

Ajaktömítés 6 Nm +1/-0

Síktömítés 15 N-m 

 
 

 

Kb. 6 Nm nyomatékot fejt ki a rövidszárú dugókulcs 
használatával, és kb 15 Nm nyomatékot a hosszú szárú 
dugókulcs segítségével.  
 

 
4. Visszaszerelés után ellenőrizze az oldalsó zárókarima 

vízzárását. 
 

5. Indítsa el. 

Lásd köv.fejezet: "Üzembehelyezés", 49. oldal. 
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6.7    A szolárkör felülvizsgálata és karbantartása 

     6.7.1.  Elvégzendő karbantartási műveletek 

 
VESZÉLY 
 
Használjon azonos folyadékot az utántöltéshez. A 
különféle folyadékok nem keverhetők. 
 

1. Ellenőrizze a hőközlő folyadék nyomásszintjét. Szükség esetén töltse 
után a szolárfolyadékot. 

2. Ellenőrizze a fagyásvédelmet. 
3. Ellenőrizze a készülék és a tágulási tartály nyomását. 
4. Mivel a hőközlő folyadék könnyebben szivárog mint a víz, 

szemrevételezéssel vizsgálja meg az illesztékek és tömítések 
tömörségét. 

5. Ellenőrizze a berendezés működését. 

      6.7.2.   Hőközlő folyadék utántöltése 

FIGYELMEZTETÉS 
 

 
A hőközlő folyadékot a biztonsági szelep kinyitása után kell hozzzáadni 
 
A biztonsági szelep kinyitása után egy bizonyos mennyiségű hőközlő 
folyadék átfolyik a glikolgyűjtő tartályba. A folyadékot a glikolgyűjtő tartályból 
kiszivattyúzva töltse fel a szolárkört újra.  

                                                             Lásd. köv. fejezet: "A primer szolárkör feltöltése" 38. oldal. 
 

 A töltőnyomás értékének *0,5 bar-ral (*0,05Mpa) a tágulási tartály 
előfeszítési nyomása felett kell lennie 

 
FIGYELMEZTETÉS 

Ellenőrizze a kollektor hőmérséklet-érzékelőt. 
Ne használjon kézi töltőszivattyút. 

 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Mivel a hőközlő folyadék könnyebben szivárog, mint a 
víz, szemrevételezéssel vizsgálja meg az illesztékek 
és a tömítések tömörségét pár óra üzemeltetés után 
normal üzemi nyomás alatt

 
 
 

  

w

w
w
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Tulajdonos........................................................................ 

Utca.................................................................................. 

Város/irányítószám........................................................... 

Tel. sz. ............................................................................. 

Mobil szám........................................................................ 

E-mail ........................................................................................ 

6.8 Karbantartási űrlap 

Karbantartási szám:
Beüzemelő cég neve................................................... 

Utca ................................................................ ............... 

Város/irányítószám..................................................... 

Tel/fax. sz: ........................................... ........................ 

Mobil szám ..................................................... .............. 

E-mail ............................................................. .............. 

Telepítő .......................................................... .............

A berendezés leírása 

Szolár készülék rendeltetése: 

Szolár teljesítményérzékelő: ............  

HMV-tartály: ......................................  

Ellenőrzések 

 
□ Melegvíz-előállítás □ Fűtésrásegítés 

Terület .............................. m2 

Szolár állomás: .............................  

 
□ 

 
Úszómedence fűtés 

Rendszernyomás ellenőrizve  ........................... bar pH-érték ..........  

Szolártartály előnyomása  ........................... bar 

Fagyvédelem ellenőrizve  ........................... ° C 
Tömítés: Vizsgálat: 

Kollektor □ OK □ OK 

Csövek □ OK □ OK 

Szolár állomás □ OK □ OK 

HMV-tartály □ OK □ OK 

Szabályzás Üzemellenőrzés □ OK 

Kollektor hőmérséklet TC: ...................   .... °C 

HMV érzékelő hőmérséklet TS: ...................   .... ° C 

Hőmérséklet Te:  ..................  .... °C 
 
Hőmennyiség AH:  .................  

 
 ....  kW 

Zománcozott tartályok: Anód ellenőrizve □ állapota megfelelő □ cserélendő 

HMV termosztatikus keverő 

szelep Beállítva:…………………..°C 
működésének ellenőrzése □ OK □ cserélendő 
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Telepítés teljességének ellenőrzése 
□ Telepítés hibátlanul elvégezve 
□ Üzembehelyezési hibák 

Hely:........................................................... Dátum:........................................................... 

Tulajdonos aláírása Üzembehelyező aláírása 
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Tulajdonos........................................................................ 

Utca.................................................................................. 

Város/irányítószám........................................................... 

Tel. sz. ............................................................................. 

Mobil szám........................................................................ 

E-mail ........................................................................................ 

6.9    Üzembehelyezési jegyzőkönyv

 

Beüzemelő cég neve................................................... 

Utca ................................................................ ............... 

Város/irányítószám..................................................... 

Tel/fax. sz: ........................................... ........................ 

Mobil szám ..................................................... .............. 

E-mail ............................................................. .............. 

Telepítő .......................................................... .............

A készülék leírása 

Szolár előremenő és visszatérő rendszer ellenőrzése 
Egymás mellé függőlegesen, vagy egymás fölé vízszintesen elhelyezett kollektorok: 
- Visszatérő bekötés (hideg)         visszatérő □ OK 
- Előremenő bekötés (meleg)         előremenő □ OK 
                   Az érzékelőnek a melegvizi csőkígyó kollektorból kilépő oldalán kell lennie 
 
A vízszintes szolár panelekhez: Érzékelő pozíció □ OK 
- ellenőrzések a szerelési ábra szerint 
Szabályzó működésének ellenőrzése 

Szolár készülék rendeltetése: □ Melegvíz-előállítás □ Fűtésrásegítés □ Úszómedence fűtés 

Szolár teljesítményérzékelő: Típus: .......................................................  Mennyiség: ............  

Telepítés típusa: □ Tetőn □ Tetőbe integrált □ Lapostetőn 

Csövek: □ Duo-csöves □ Cu 15 □ Cul8 

□ Egyéb csövek .............mm  
 

Hossz  ......................... m 

Szigetelés: ................... mm Típus/márka  ........................................  

Tartály: Típus: .......................................................  

Szolár állomás: □ Tartályba integrált szolár állomás □ Egyéb .................................  

Szolárfolyadék: □ LS l (térfogat):  ...............  

Rendszernyomás:  ............................... bar Szolár tartály előnyomása:  ................................ bar 

10 perces légtelenítési ciklus □ OK MCDB leeresztő szivattyú, úszómedence szivattyú R8 
Folytonos, megfelelő irányú áramlási mód □ OK HMV- szivattyú-MCDB R9 
Kollektor hőmérséklet (TC) S1       = ... .... °C Hőmennyiség AH = ...  ...  KW 
Hőcserélő előremenő hőmérséklet (TE) S2       = ... .... °C Referencia hőmérséklet különbség DT = ...  ...  K 
HMV-tartály hőmérséklet 1 alsó zóna (TS) S3       = ... .... °C Zónaváltás hőmérséklet SZ = ...  ....  °C 
HMV-tartály hőmérséklet 1 felső zóna (TM) S4       = ... .... °C Hőmérséklet beállítási érték SX = ...  ....  °C 

HMV-tartály hőmérséklet 1 középső zóna / 
Úszómedence hőmérséklet /MCDB 

S5       = ... .... °C Max. kollektor hőmérséklet CX = ...  ....  °C 

Biomassza kazán hőmérséklet S8       = ... .... °C Önkalibrálási fázis tu = ...  ...  min. 
Bemeneti hőmérséklet hőmérő S10 = ... .... °C Paraméter-beállítás PN = ...  ....  % 
Kimeneti hőmérséklet hőmérő S11 = ... .... °C Maximális térfogatáram FX = ...  ....  l/min 
primer keringetőszivattyú, sebességszabályzó R1 HMV rásegítő hőmérséklet beállítások: 
szekunder keringetőszivattyú, sebességszabályzó R2 - kazánkör  ........... °C 
Váltószelep HMV-tartály zónák R3 - elektromos fűtőbetét  ........... °C 

Biomassza kazán szivattyú R4 

MCDB váltószelep R5 
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

     Megjegyzések 
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Hely:……………………………………………………                                                           Dátum:………………………………………………………. 

Telepítés ellenőrzése 

Elemek a tetőn: 
Minden tartócsavar szoros □ igen 

Minden csatlakozás ellenőrizve, szivárgásmentes □ igen 

Szolár állomás: 

Kimenő és visszatérő csatlakozások megfelelőek □ igen 

Kimenő és visszatérő termométerek felszerelve, ellenőrizve □ igen 
Tartály: 

                   Hidegvíz biztonsági egység felszerelve □ igen 

                   Nyomáscsökkentő beállítva  ......... bar-ra □ igen 

                  Termosztatikus keverőszelep termoszifon hatás elleni cirkulációval bekötve a szolártartályba □ igen 
                  Termosztatikus keverőszelep beállítva  °C-ra □ igen 
                  Tartályszigetelés ellenőrizve □ igen 

                  Minden csatlakozó felszerelve □ igen 

Tágulási tartály: 
Az ellenőrzött tágulási tartály előfeszített □ igen 

Utánszabályzások 

Szerelési útmutatók (napkollektor, tartály, teljes állomás, szabályzó) átadva a tulajdonosnak               □ igen 
Szolártelep működése (szabályzó) ismertetve a tulajdonosnak                                                               □ igen 

Tulajdonos aláírása Üzembehelyező aláírása 
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7. Hibaelhárítás 
7.1    Áramellátás 

 
 
VIGYÁZAT! 
A munkavégzés megkezdése előtt mindig kapcsolja le a 
gépet az áramellátásról. 

 
 
 

 

Ha a LED vagy a kijelző nem működik, ellenőrizze a vezérlőrendszer  
áramellátását. A szabályzó egy 4A-es biztosítékkal védett.  

1 A két csavar kilazításával távolítsa el a vezérlőrendszer     
burkolatát. 

2 Ellenőrizze a biztosítékot és szükség esetén cserélje 
Pótbiztosítékot a vezérlőrendszer házban talál. 

3 Helyezze vissza a burkolatot a helyére és rögzítse a   
csavarokkal. 

 

 
VIGYÁZAT! 
 
Ha a vezérlőrendszer ezután sem működik, cserélje ki. 

     7.2      Érzékelőhiba 
 
 
 
 

 

Állandó 
piktogram 

Villogó szimbólum Állapot

 

                Az érzékelő meghibás  
 
TC Napkollektor hőmérséklet érzékelő
TR HMV-tartály hőmérséklet érzékelő
THR Kisérő fűtés hőmérséklet érzékelő

2. Ha a csatorna nem jelenít meg hőmérsékletet, az érzékelő 
meghibásodo  Hibakód jelenik meg a hőmérséklet helyén. A hibás 
érzékelőt gyors villogás jelzi a kijelzőn. 
Hibakód Leírás Ellenőrzés / megoldás

888.8 Kábelszakadás Ellenőrizze az érintett érzékelő vezetékét

-88.8 Rövidzár Ellenőrizze az érintett érzékelő vezetékét
 
 

               
3.Ha az érzékelő még mindig hibás, ellenőrizze az értékét egy        

ellenállásmérővel.

Lásd köv. fejezet: „Műszaki adatok”, 15. oldal
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7.3      Események és megoldások 

 

Leírás Ellenőrzések Megoldások
A jelzőlámpa ki van kapcsolva. A biztosíték hibás. Cserélje ki a biztosítékot. 

Lásd köv.fejezet: "Áramellátás",   
58. oldal. 

Megszakadt az áramellátás. Állítsa helyre az áramellátást.

A szolárszivattyú üzemel, de a HMV-tároló 
hőmérséklete nem emelkedik. 

Levegős a szolárkör. Légtelenítse ki a fűtőberendezést. Ellenőrizze 
a nyomást. 
Kapcsolja be és ki a szivattyút egymás után 
többször. 

 A napkollektor szűrője eltömődött. Tisztítsa meg a szűrőt.
A szolárszivattyú folyamatosan be-kikapcsol.

 
A napkollektor érzékelője rossz 
helyen van. 

Helyezze a kollektorérzékelőt a kollektorra, a 
külső kollektor legforróbb részére. 

A vezérlőrendszeren beállított 
hőmérsékletkülönbség túl alacsony. 

Módosítsa a DT értéket.

A vákuumcsöves kollektor beállítás 
nem megfelelő. 

Módosítsa az FT értéket.

A szolárszivattyú a vártnál később indul. A DT érték túl magas. Módosítsa a DT értéket.

A kollektorérzékelő nem megfelelően 
lett beállítva vagy felhelyezve. 

Módosítsa a DT értéket.

A HMV-tároló és a napkollektor közötti 
hőmérsékletkülönbség nő

 a rendszer aktiválásakor.
 

A szolárkör nem tudja átadni a hőt. 

A szolárszivattyú meghibásodott. Cserélje ki a szolárszivattyút.
Az áramlás akadályozott. Tisztítsa ki a szolárkört.
A szolárkör vízköves. Végezze el a kör vízkőmentesítését.

A szolárszivattyú nem működik, 
mégis a kollektor hőmérséklete magasabb 
mint a HMV-tároló hőmérséklete. 

 

A vezérlőrendszer jelzőlámpái és a 
kijelzője kikapcsolt állapotban 
vannak. 

Ellenőrizze a biztosítékot a 
vezérlőrendszerben. Ellenőrizze az 
áramellátást. 

A szivattyú nem indul el kézi 
üzemmódban. 

A szivattyú megszorult. 
Fordítsa el a szivattyútengelyt egy 
csavarhúzóval. 
Cserélje ki a szolárszivattyút. 

A szivattyú nem kap áramot a 
vezérlőrendszerből. Ellenőrizze a biztosítékot a 

vezérlőrendszerben. Ellenőrizze az 
áramellátást. 
Ellenőrizze a vezérlőrendszert. 

A DT érték túl magas. Módosítsa a DT értéket.

A tartály hőmérséklete akkor is csökken, 
amikor nincs elvétel. 

A szivattyú este is működik. 
Ellenőrizze a vezérlőrendszer programozását. 

A kísérő fűtés nem működik. Ellenőrizze a kísérő fűtés programozását. 
Visszaáramlás van a 
szolárrendszerben vagy a használati 
melegvíz-körben. 

Helyezzen egy visszacsapó szelepet a szolár 
vagy a használati melegvíz-körbe. 

A kollektor hőmérséklete magasabb,
mint az éjszakai külső hőmérséklet 

A visszacsapó szelepek nem 
működnek. 

Ellenőrizze a visszacsapó szelepeket.

A termoszifon-cirkuláció túl erős. Cserélje ki a visszacsapó szelepeket.
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8. Alkatrészek 
 

 8.1 Általános 
Ha az ellenőrzés vagy karbantartás során úgy ítéli meg, hogy a 
készülék valamelyik elemének cseréje szükséges, kizárólag eredeti 
vagy ajánlott alkatrészeket és eszközöket használjon. 

 

 
Ügyeljen rá, hogy a visszaküldött elemet megfelelően 
kitöltött űrlap kísérje, lásd a mellékelt példa szerint.  
 

 

 

Ügyfél
Referencia  Dátum
Név  

Cím  

Város/irányítószá  

Telefonszám  

Kapcsolattartó  

Rendelésszám  

 

Kód Leírás Sorozatszám(1) Típus Telepítés dátuma Csere oka Referencia
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) Ez az információ megtalálható az adattáblán.

 

 

 8.2 Alkatrészek 
Alkatrész referencialista: 7607575-002-B
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     8.2.1. Használati melegvíz tartályok 

 
 S2-ES003 S2-ES002 sáríeL aicnerefeR sélöleJ

1 97860646 Állítható láb M10 x 35 X X 
2  X X ”¾ ózokaltasC 994220002
3 300026994 Szigetelés, puffertartály X X 
4  X X talokrub ladlO 537620003
5  X X séletegizs ladlO 678620003
6 200021489 HMV thermoszt.keverőszelep X X 
7 200021501 Ellenőrző fedél csavarok X X 
8  X X sétímöt MDPE 130620003
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9 89705511 7 mm tömítőgyűrű + 5 mm tartógyűrű X X 
10 95014035 Tömítés ø 35 x 8,5 x 2 X X 
11  X X tnap nolyN 72547949
12 89604901 Anód földelőkábel X X 
13 89708901 Komplett anód ø33mm h: 330mm 

(1x) felső nyíláshoz 
X  

13 89525511 Komplett anód ø33mm h: 290mm 
(1x) felső nyíláshoz 

X X 

13 89608950 Komplett anód ø33mm h: 420mm 
(1x) felső nyíláshoz 

 X 

14 89608950 Komplett anód ø33mm h: 420mm 
(1x) oldalnyíláshoz 

X X 

15 7608649 Komplett oldalsó ellenőrzőnyílás 
anóddal és tömítőgyűrűvel, 
csavarokkal 

X X 

16 200022433 Komplett felső ellenőrzőnyílás 
anóddal és tömítőgyűrűvel 

X  

16 20002266 Komplett felső ellenőrzőnyílás 
anóddal és tömítőgyűrűvel 

 X 

17 300010846 Szolár érzékelőszonda FKP6 h:2,5m X X 
18 95365613 Érintkező rugófészekbe X X 
19 300027443 RAL 9006 tartályfedél ø 605,5 X X 
20 97930801 Szolár tároló érzékelő FRP6 h:2,5 m X X 
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8.2.2  Szolár állomás 

 ■  Áttekintés 

Jelölés Cikkszám Leírás

1 300027858 Fedőburkolat

2 300027867 Sol AEL szabályzó

3 300027856 Vezérlőrendszer-tartó AEL

4 300027874 Szigetelt rézcső – felső

5 300027873 Szigetelt rézcső – bal

6 300027872 Szigetelt rézcső – jobb

7 300028300 Rézcső - tágulási tartály csatlakozás

8 300027870 18 literes tágulási tartály

9 300027869 Tágulási tartály tartó

10 300027871 3/4" csatlakozás a tágulási tartályhoz

11 300019281 Glikol felfogótartály - 2,5 liter

12 300018820 Bordázott flexibilis cső - Átmérő 22 mm -
Csatlakozók 3/4" - Hossz 1700 mm 

13 95013062 Zöld tömítés 30x21x2
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■ Részletes rajz

Jelölés Cikkszám Leírás
14 95013060 Zöld tömítőgyűrű 24x17x2
15 97310700 Zsír az O-gyűrűhöz
16 300027855 Vezérlőrendszer-tartó Ai
17 300027862 Piros hőmérő
18 300027938 Kék hőmérő
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 8.2.3  Elektromos fűtőbetét 

Jelölő Referencia Leírás 

1 100019163 Elektromos fűtőbetét  
1,5 kW/230V~
 

1 100019164 Elektromos fűtőbetét  
2,3 kW/230V~
 

2 300027886 Tömítőgyűrű 60 x 48 x 3 

Jelölés Cikkszám Leírás

1 300028533 Hátsó szigetelőmodul 

2 300002992 Alátét ø 25x8.4x1.5

3 300028534 M8x20 csavar

4 300028535 Fali konzol 

5 300028536 M8x25 csavar

6 300028538 Roppantógyűrű persely 0 18.2x9 mm

7 300026341 3/4" csap  visszacsapó szeleppel

8 300019551 Tájolócsap 

9 300004141 Légtelenítő szelep 3/8"

10 300028537 Gáztalanító 3/4"

11 300028539 Roppantógyűrű 0 18.2x9 mm

12 300028540 Csatlakozó szorítóanya 0 18 mm

13 300026332 Visszatérő csap

14 300022601 Tömítés ø 24x17x2 mm

15 97930837 6-bar biztonsági szelep

16 300026337 Csatlakozó idom

17 300026343 Ürítőcsap 1/2"

18 300028531 3/8" külső-belsőmenetes könyök idom

19 300003218 Nyomásmérő csatlakozó 

20 300028532 0-6 bar nyomásmérő 50 mm átmérő

21 300010046 1" anya 

 
22 300010041 

 
ø1/2"  tömítés 

23 300019797 Szivattyú ST15/6-130 6H 

24 300010944 Keringetőszivattyú vezeték 2 m 

25 300028541 1/2" térfogatáram-szabályzó - 0.5-15 liter/perc 
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