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Bezpečnost 1
1

Bezpečnost

1.1

Výstražná upozornění související
s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících
s manipulací
Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí
výstražných značek a signálních slov odstupňována podle
závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova
Nebezpečí!
Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí
závažného zranění osob
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

1.2

Pokyn
Každý servisní technik je na základě svého
vzdělání kvalifikovaný pouze pro specifický
obor. Práce na zařízeních smí provádět pouze
v případě, že má potřebnou kvalifikaci.
Servisní technici musí při své práci dodržovat všechny příslušné směrnice, normy, zákony a ostatní předpisy.

1.3

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1

Nebezpečí v důsledku chybné manipulace

Tento návod si pečlivě přečtěte.
Při všech činnostech při obsluze výrobku Vaillant dodržujte všeobecné bezpečnostní a výstražné pokyny.
Všechny činnosti provádějte tak, jak je popsáno v tomto
návodu.

1.3.2

Nebezpečí ohrožení života v důsledku
chybějících bezpečnostních zařízení

Chybějící bezpečnostní zařízení (např. bezpečnostní ventil,
expanzní nádoba) mohou vést k životu nebezpečným opařením a jiným poraněním, např. při prasknutí trubek.
Schémata obsažená v tomto dokumentu nezobrazují
všechna bezpečnostní zařízení nezbytná pro odbornou
instalaci.

▶

▶
▶

Před zahájením prací vypněte přívod proudu k výrobku.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému zapnutí.

1.3.4

Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.
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Nebezpečí úrazu přepětím

Při bouřce mohou být součásti jako solární vedení a vedení
topné vody po úderu blesku pod napětím. Při dotyku těchto
součástí může dojít k vážnému zranění osob.

▶

Uzemněte solární okruh pro vyrovnání potenciálů a k
ochraně před přepětím.
Na solární vedení připevněte zemnicí potrubní objímky.
Zemnicí potrubní objímky spojte měděným vodičem
o průřezu větším než 16 mm² s uzemňovací lištou.

1.3.5

Autorizovaný servisní technik

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Při dotyku připojení pod napětím může dojít ke zranění osob.

Pozor!
Riziko věcných nebo ekologických škod

Instalaci, montáž a demontáž, uvedení do provozu, údržbu,
opravu a odstavení z provozu výrobků a příslušenství
Vaillant smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.

▶

1.3.3

▶
▶

Návod je určen pro osoby s následující kvalifikací.

▶
▶

▶

Informujte provozovatele o funkci a poloze bezpečnostních zařízení.
Dodržujte příslušné vnitrostátní předpisy, normy a směrnice.

Varování!
Nebezpečí lehkých zranění osob

Potřebná kvalifikace obsluhy

1.2.1

▶

Nebezpečí popálení o součásti vedoucí
solární kapalinu a vedení topné vody

Při solárním provozu dosahují součásti jako kolektory, solární vedení a vedení topné vody velmi vysokých teplot. Při
dotyku těchto součástí může dojít k vážnému zranění osob.
Z pojistného ventilu může unikat horká pára.

▶
▶
▶

Těchto součástí se dotýkejte pouze v případě, že jste
předem zkontrolovali teplotu.
Abyste předešli poranění o horké součásti, provádějte
práce jako montáž a výměnu kolektorů nebo částí kolektorů v době, kdy je obloha zatažená.
Alternativně můžete tyto práce provádět při slunečném
počasí v ranních nebo večerních hodinách nebo se zakrytým kolektorem.

1.3.6

Nebezpečí v důsledku chybných funkcí

Zajistěte, aby se solární a topný systém nacházel v technicky bezvadném stavu.

▶
▶
▶

Přesvědčte se, že nejsou odstraněna, přemostěna nebo
vyřazena žádná bezpečnostní a kontrolní zařízení.
Neprodleně odstraňujte závady a poškození, které nepříznivě ovlivňují bezpečnost.
Napájecí vedení 230 V a vedení čidel, popř. vedení sběrnice, musejí být od délky 10 m vedeny samostatně.

1.3.7

Věcné škody v důsledku neodborného použití
a/nebo nevhodného nářadí

Neodborné použití a/nebo nevhodné nářadí mohou mít za
následek poškození (například únik solární kapaliny nebo
vody).

▶

Při dotahování nebo povolování šroubových spojů zásadně používejte vhodné stranové klíče (otevřené klíče),
nepoužívejte hasáky, kleště apod.

1.3.8

Ekologické škody v důsledku unikající solární
kapaliny

Unikající solární kapalina se může dostat do spodní vody
a případně znečistit pitnou vodu.
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1 Bezpečnost
▶
▶

Při instalaci, údržbě nebo opravě vytékající solární kapalinu zachytávejte.
Solární kapalinu zlikvidujte s ohledem na životní prostředí
podle vnitrostátních předpisů.

1.3.9

Poškození výrobku v důsledku nesprávného
místa instalace

Instalujete-li výrobek na nevhodném místě, může být poškozen.

▶
▶

Výrobek instalujte pouze na suchém místě bez prachu
a korozivních nebo snadno zápalných plynů.
Zejména při instalaci bezprostředně pod neizolovanou
střechou dbejte na to, aby byl zajištěn přívod vzduchu
k výrobku a na místě instalace se nehromadilo teplo.
– Teplota na místě instalace nesmí být v létě podstatně
vyšší než venkovní teplota.

1.3.10 Škoda způsobená mrazem kvůli
nedostatečné teplotě místnosti
Při příliš nízké teplotě v jednotlivých místnostech mohou být
dílčí oblasti topného systému poškozeny mrazem.

▶

Při výpadku proudu mohou být dílčí oblasti topného systému
poškozeny mrazem.
Chcete-li výrobek při výpadku proudu udržovat v provozu
pomocí záložního agregátu, dodržujte tyto pokyny:
Přesvědčte se, že se technické hodnoty záložního agregátu (frekvence, napětí, uzemnění) shodují s hodnotami
elektrické sítě.

1.3.12 Věcné škody přísadami v topné vodě
Nevhodné prostředky proti zamrznutí a korozi mohou poškodit těsnění a ostatní součásti topného okruhu a způsobit
netěsnosti s únikem vody.

▶

Aby se předešlo provozu systému s nedostatečným množstvím vody, a tím i možnému vzniku následných škod, dodržujte tyto pokyny:

▶

Unikající solární kapalina může poškodit konstrukci budovy.

▶
▶
▶
▶
1.4

Oddělte solární jednotku od elektrické sítě.
Odstraňte netěsnosti v solárním zařízení.
Naplňte solární zařízení solární kapalinou.
Zapněte přívod proudu k solární jednotce.

Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky
a normy)

Dbejte na národní předpisy, normy, směrnice a zákony.

1.5

▶

Požadavky na vedení
K zapojení používejte běžně dostupná vedení.

Minimální průřez
Napájecí vedení 230 V

≥ 1,5 mm²

Vedení čidel (nízké napětí)

≥ 0,75 mm²

Vedení sběrnice (nízké napětí)

≥ 0,75 mm²

Maximální délka vedení
Vedení čidel

≤ 50 m

Vedení sběrnice

≤ 300 m

Vedení čidel a sběrnic nesmějí probíhat souběžně s vedením 230 V na vzdálenost větší než 10 m.

▶
▶
▶
▶
1.6

Napájecí vedení instalujte samostatně.
Všechna napájecí vedení upevněte v plášti pomocí dodaných kabelových svorek.
Volné svorky výrobků nepoužívejte jako pomocné svorky
pro další elektrické zapojení.
Systémové komponenty instalujte v suchých prostorech.

Označení CE

Topnou vodu obohacujte pouze přípustnými prostředky
proti zamrznutí a korozi.

1.3.13 Závada na výrobku v důsledku špatného
tlaku v systému

▶

Odvzdušněte nabíjecí okruh zásobníku.
Zapněte výrobek.

1.3.15 Poškození budovy v důsledku unikající
solární kapaliny

Upozorněte provozovatele, že po dobu své nepřítomnosti
během mrazivého období musí nechat topný systém
v provozu a dostatečně temperovat místnosti.

1.3.11 Škoda způsobená mrazem kvůli výpadku
proudu

▶

▶
▶

Označením CE je dokumentováno, že výrobky podle přehledu typů splňují základní požadavky následujících směrnic:
–

2006/95/EG Směrnice o elektrických zařízeních určených
pro používání v určitých mezích napětí

–

2004/108/EG Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Kontrolujte v pravidelných intervalech tlak v topném systému.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro tlak v systému.

1.3.14 Poškození budovy v důsledku unikající vody
Unikající voda může poškodit konstrukci budovy.

▶
▶
▶
▶
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Vypněte výrobek.
Zavřete kohouty pro údržbu přívodu a vývodu akumulačního zásobníku.
Odstraňte netěsnosti v topném systému.
Topný systém naplňte vhodnou topnou vodou.
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Bezpečnost 1
1.7

Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením
může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích
osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.
Výrobek je určen pro použití v solárních systémech. Solární
systém Vaillant se používá pro solární podporu topení nebo
ohřev teplé vody. Výrobek se smí v solárním okruhu provozovat pouze s hotovou směsí solární kapaliny Vaillant. Výrobek byl vyroben speciálně pro solární kolektory Vaillant
auroTHERM (VFK 135 VD a VFK 140 VD). Komponenty
v solárním okruhu byly vyrobeny pro použití se solární kapalinou Vaillant.
Použití v souladu s určením zahrnuje:
–

–

dodržování připojených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku Vaillant a ostatních součástí
a komponent zařízení
dodržování všech podmínek kontroly a údržby uvedených v návodech.

Použití výrobku ve vozidlech, jako např. mobilních domech
nebo obytných vozech, se považuje za použití v rozporu
s určením. Za vozidla se nepovažují takové jednotky, které
jsou trvale a pevně instalovány (tzv. pevná instalace).
Použití a instalace výrobku na místech, kde je vystaven případné vlhkosti nebo stříkající vodě, je v rozporu s určením.
Jiné použití, než které je uvedeno v tomto návodu, nebo
použití, které přesahuje rámec zde uvedeného, se považuje
za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo
průmyslové použití je také v rozporu s určením.
Pozor!
Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě

5

2 Pokyny k dokumentaci
2
2.1

▶

2.2

▶
2.3

Pokyny k dokumentaci
Dodržování platné dokumentace
Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze
a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

Uložení dokumentace
Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte
provozovateli zařízení.

Platnost návodu

Tento návod platí výhradně pro:

3.4

Podmínky systému

Pro bezvadný provoz musí solární systém splňovat tyto podmínky:
–

solární jednotka musí být instalována pod úrovní kolektorového pole
výškový rozdíl mezi dolní hranou solární jednotky a horní
hranou kolektorového pole smí být maximálně 6 m.
solární vedení musí být instalováno se spádem
maximální počet kolektorů nesmí být překročen
průměry potrubí a délky solárních vedení musí být dodrženy

–
–
–
–

Podrobnější informace a hydraulická schémata jsou uvedeny
v plánovacích dokumentech.

Typy a čísla výrobků
Základní modul VPM 15 D

0020133195

Rozšiřovací modul

0020133196

Základní modul VPM 15 D
podle dané země

0010013147

4.1

Základní modul VPM 30 D
s rozšiřovacím modulem
podle dané země

0010013157

Výrobek přenáší termickou solární energii do akumulačního
zásobníku.

Desetimístné číslo výrobku je sedmá až 16. číslice sériového
čísla.
Číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, který je z výroby umístěn na spodní straně výrobku.
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3.1

–
–
–
–

Nádrž solární kapaliny
Solární čerpadlo pro solární okruh
Nabíjecí čerpadlo pro nabíjecí okruh zásobníku
Solární regulátor pro provoz čerpadel a pro zjišťování
energetického zisku
Výměník tepla mezi solárním okruhem a nabíjecím okruhem zásobníku

Systém
Vlastnosti systému

V návodu k obsluze je uveden popis solárního systému.

3.2

Kombinace se systémovým regulátorem

Výrobek můžete kombinovat se systémovým regulátorem
auroMATIC VRS 620 nebo regulátorem tepelných čerpadel
geoTHERM.

Charakteristiky výrobku

Ve výrobku jsou integrovány tyto hlavní komponenty:

–

3

Popis výrobku

4.2

Výrobní označení a sériové číslo

4.2.1

Označení výrobku

Zkratka

Vysvětlení

auroFLOW plus

k identifikaci

VPM D

Solární jednotka

VPM 15 D

Solární systém se základním
modulem solární jednotky VPM
D. Vhodný pro až 6 kolektorů
2
(odpovídá zhruba 15 m plochy
kolektorů)

VPM 30 D

Solární systém se základním
modulem a rozšiřovacím modulem solární jednotky VPM
D. Vhodný pro až 12 kolektorů
2
(odpovídá zhruba 30 m plochy
kolektorů)

Kombinujete-li výrobek se systémovým regulátorem
auroMATIC VRS 620, potom doporučujeme instalaci
jednotky k ohřevu teplé vody VPM W.

3.3

Kombinace se zásobníkem

Solární jednotku můžete kombinovat s těmito zásobníky:
–
–

allSTOR
auroSTOR

V nabíjecím okruhu zásobníku musíte na straně stavby instalovat bezpečnostní zařízení a expanzní nádobu. Je-li instalován auroSTOR, jsou bezpečnostní zařízení a expanzní
nádoba nutné rovněž mezi auroSTOR a solární jednotkou.
V solárním systému můžete instalovat dva 3cestné přepínací
ventily.
1.

2.
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UV4, který připojíte k auroMATIC VRS 620:
První priorita: allSTOR
Druhá priorita: bazén nebo druhý zásobník
UV5, který připojíte k solární jednotce:
Přepíná pro lepší vrstvené ukládání mezi topným okruhem a okruhem teplé vody

4.2.2

Sériové číslo

Číslo výrobku je součástí sériového čísla. Sedmá až 16.
číslice tvoří číslo výrobku.
Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku. Sériové číslo
můžete rovněž zobrazit na displeji výrobku (→ návod k obsluze).
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Popis výrobku 4
4.3

Údaje na typovém štítku

Typový štítek je z výroby umístěn na spodní straně výrobku.
Na typovém štítku jsou následující údaje:
Údaj na typovém štítku

Význam

VPM D

k identifikaci

Označení CE

Výrobek vyhovuje evropským
normám a směrnicím

Pmax

Maximální solární výkon

m

Hmotnost

Vs prim

Objem solární okruh

Vs sec

Objem nabíjecí okruh zásobníku

Tmax prim

Maximální teplota solární okruh

Tmax sec

Maximální teplota nabíjecí okruh
zásobníku

Pmax prim

Maximální provozní tlak solární
okruh

Pmax sec

Maximální provozní tlak nabíjecí
okruh zásobníku

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě
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4 Popis výrobku
4.4

Instalace solární jednotky auroFLOW plus (pouze základní modul)
20
19

1

18

2

17

3

16
15
4

14
13
12
11

5

6

7

10
9

8

1

Solární vývod

11

Nádrž solární kapalina

2

Rychloodvzdušňovač nabíjecí okruh zásobníku

12

Držák šroubu čelního krytu

3

Teplotní čidlo vývod zásobníku

13

Solární regulátor

4

Nabíjecí čerpadlo zásobníku

14

Bezpečnostní teplotní čidlo solární okruh

5

Snímač objemového toku nabíjecí okruh zásobníku

15

Bezpečnostní teplotní čidlo nabíjecí okruh zásobníku

6

Solární čerpadlo

16

Teplotní čidlo solární vývod

7

Bezpečnostní ventil solární systém

17

Teplotní čidlo přívod zásobníku

8

Plnicí a vypouštěcí přípojka solární okruh

18

Teplotní čidlo solární přívod

9

Přívod zásobníku

19

Odvzdušňovací ventil solární okruh

10

Vývod zásobníku

20

Solární přívod

8
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Popis výrobku 4
4.5

Instalace solární jednotky auroFLOW plus (základní modul a rozšiřovací modul)
Pokyn
Funkční prvky základního modulu jsou popsány na předchozí straně.

1

2

1

2. Nádrž solární kapalina

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě

2

2. Solární čerpadlo
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5 Montáž a instalace

5.1

Příprava k montáži a instalaci

5.1.1

Dodávka, přeprava a uložení

5.1.1.1 Skladovací podmínky

▶

Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí.

5.1.2

Dodržování vzdáleností a volných
montážních prostorů

5.1.2.1 Rozměry výrobku a připojovací rozměry

200

Montáž a instalace

150

5

5.1.1.2 Vybalení výrobku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odstraňte páskování.
Otevřete víko kartónového obalu.
Vyjměte ochrannou kartonáž, příbalovou krabici a dokumentaci.
Krabici vytáhněte směrem nahoru.
Vyjměte výrobek ze dna krabice.
– Nezvedejte výrobek za čelní kryt.
Odstraňte ochranné fólie ze všech částí výrobku.

300

110

450

340

Počet

Název

1

Nástěnný držák (v příbalové krabici)

1

Základní modul solární jednotky

1

Příslušná dokumentace

1

Sáček s drobnými součástmi

▶

750

5.1.1.3 Rozsah dodávky základní modul

Zkontrolujte úplnost dodávky.

5.1.1.4 Rozsah dodávky rozšiřovací modul
Počet

Název

1

Sada potrubí

1

2. Solární čerpadlo

1

Rozšiřovací modul solární jednotky

2

Spojovací potrubí

1

Nástěnný držák

1

Sáček s drobnými součástmi

▶

Zkontrolujte úplnost dodávky.

5.1.1.5 Přeprava výrobku

▶

30
150

100
120

Nezvedejte výrobek za čelní kryt.
Základní a rozšiřovací modul solární jednotky musí být zavěšeny přesně vedle sebe. Výškové přesazení není přípustné.

5.1.2.2 Vzdálenosti od hořlavých součástí
Vzdálenost výrobku od součástí z hořlavých hmot není
nutná, protože při jmenovitém tepelném výkonu výrobku
nevzniká vyšší teplota než maximální přípustná teplota
85 °C.
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Montáž a instalace 5
5.1.2.3 Volné montážní prostory

A

▶

C

▶

B

D

Spojovací vedení mezi kolektorovým polem a solární
jednotkou instalujte tak, aby nebyl spád na žádném místě
menší než 4 % (4 cm/m), aby byl zaručen dostatečný
zpětný tok solární kapaliny.
Neinstalujte více spojovacích vedení, než je povoleno.
Dodržujte informace pro projektování.

5.2

Montáž základního modulu

5.2.1

Sejmutí čelního krytu

A

3.

A 150 mm (lépe: 350 mm)

C 200 mm

B 150 mm

D 450 mm

▶

Při použití příslušenství dbejte na minimální vzdálenosti/volné montážní prostory.
4.

Pokyn
Nad a pod výrobkem musíte zachovat vzdálenost minimálně 150 mm. Pro usnadnění
údržby doporučujeme vzdálenost 350 mm.

5.1.3

2.

Síťový napájecí kabel

Výrobek je z výroby vybaven síťovým napájecím kabelem,
který musíte na straně budovy pevně instalovat.
Vyvedete-li síťový napájecí kabel z výrobku vpravo dole, má
délku 1,15 m.
1.

Vyvedete-li síťový napájecí kabel z výrobku vpravo nahoře,
má délku 1,45 m.

5.1.4

Vznik hluku

Během provozu vzniká hluk. Hlasitost závisí na provedení
solárního okruhu. Ačkoli je hluk relativně malý (< 51 dBA),
může působit rušivě.

▶

Instalujte výrobek ve zvukově izolovaném prostoru (např.
technická místnost nebo výtopna).

5.1.5

▶
▶
▶
▶

Dodržování pravidel pro instalaci potrubí
solárního okruhu

Pro zabránění energetickým ztrátám instalujte na
všechna potrubí solárního okruhu a nabíjecího okruhu
zásobníku tepelnou izolaci.
Pro zabránění tepelným ztrátám namontujte solární jednotku co nejblíže ke kolektorovému poli; minimální dodržovaná vzdálenost je 1 m.
Solární jednotku namontujte v prostoru chráněném proti
zamrznutí.
Abyste umožnili volnoběh kolektorů, namontujte solární
jednotku výškově pod úrovní kolektorů. Výškový rozdíl
mezi nejvyšším bodem systému (horní hrana kolektorového pole) a nejnižším bodem systému (dolní hrana solární jednotky) nesmí překročit 6 m, protože jinak nebude
postačovat dopravní výkon čerpadla.

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě

1.
2.
3.
4.

Uchopte bílý kryt na dolním okraji za prohlubeň.
Odtáhněte kryt vpřed a sejměte jej.
Uvolněte šroub.
Odtáhněte čelní kryt vpřed.

5.2.2

Zavěšení základního modulu solární jednotky
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu při nedostatečné nosnosti
upevňovacích prvků!
Při nedostatečné nosnosti upevňovacích
prvků nebo stěny se může výrobek uvolnit
a spadnout na zem. Z poškozených vedení
může unikat solární kapalina nebo topná
voda.

▶
▶
▶

Při montáži výrobku dbejte na dostatečnou nosnost upevňovacích prvků a stěny.
Zkontrolujte stav stěny.
Zajistěte, aby výrobek přesně doléhal na
montážní plochu.
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5 Montáž a instalace
Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku přenosu
tepla při letování!

Pokyn
Instalujete-li rovněž rozšiřovací modul, zavěste
nejprve po příslušném přizpůsobení, viz „Instalace
rozšiřovacího modulu“, základní modul.

Při přenosu tepla při letování mohou být poškozena těsnění v kohoutech pro údržbu.

▶

Neletujte na přípojkách, které jsou spojeny s kohouty pro údržbu.

1

▶

Činnosti popsané dále v této kapitole smíte provádět,
pouze jste-li autorizovaným servisním technikem.
Pokyn
Těsnění z materiálů na bázi gumy se mohou
deformovat a způsobit tlakové ztráty. Doporučujeme používat těsnění z vláknitého materiálu na bázi lepenky.

2

5.3.1

Pokyn
Doporučujeme propojit solární jednotku s nabíjecím okruhem zásobníku prostřednictvím kohoutů
pro údržbu. Kohouty pro údržbu nejsou součástí
dodávky.

3

1.
2.
3.
4.
5.

5.3

Připojení nabíjecího okruhu zásobníku

Použijte montážní pomůcku.
Vyznačte na stěně otvory pro nástěnný držák.
Vyvrtejte do stěny 2 otvory ⌀ 10 mm pro nástěnný držák.
Pomocí dodaných hmoždinek a šroubů (2) namontujte
na stěnu držák zařízení (1).
Zavěste výrobek (3) shora za závěsný třmen na nástěnný držák.

Provedení hydraulické instalace
1

Pozor!
Nebezpečí poškození znečištěným vedením!

2

Cizí tělesa jako pozůstatky po sváření/letování, zbytky těsnění nebo nečistoty
v potrubích mohou poškodit výrobek.

▶
▶

Potrubí solárního okruhu a nabíjecího
okruhu zásobníku před instalací důkladně
propláchněte.
Pokud instalaci/uvedení do provozu ihned
kompletně neukončíte, zajistěte, aby po
propláchnutí nezůstala v solárním okruhu
žádná voda.

Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku netěsností!
Mechanické pnutí napájecích vedení může
způsobit netěsnosti, a tím škody na výrobku.

▶

12

1.
2.

Namontujte příp. kohouty pro údržbu (1) a (2) podle
obrázku.
Namontujte výstup a vstup.

5.3.2

Připojení vyústění na bezpečnostní sestavě
Pokyn
Pro zachycování je vhodná prázdná nádoba solární kapaliny Vaillant.

Zabraňte mechanickému pnutí napájecích
vedení!

Návod k instalaci a údržbě auroFLOW plus 0020160436_01

Montáž a instalace 5
5.4

Provedení elektroinstalace
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Síťové připojovací svorky L a N jsou trvale
pod proudem!

1

▶

Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem u neodborně provedené elektrické přípojky!

Varování!
Nebezpečí zranění osob a vzniku věcných
škod v důsledku neodborné instalace!

Neodborně provedená elektrická přípojka
může negativně ovlivnit provozní bezpečnost
výrobku a způsobit zranění osob a věcné
škody.

Solární kapalina unikající z vyústění na bezpečnostní sestavě může způsobit vážné opaření.

▶
▶
▶
▶
▶

▶

Vyústění na bezpečnostní sestavě instalujte tak, aby nebyl nikdo ohrožen.
Tepelně odolné vyústění veďte se spádem do nádoby vhodné pro zachycení
solární kapaliny.
Nádobu zajistěte proti převržení.
Dbejte na to, aby byla nádoba viditelná!

Elektrickou instalaci smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik,
který je odpovědný za dodržování stávajících norem a směrnic.

Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení
vysokými teplotami!
Elektrická vedení mohou být poškozena vysokými teplotami měděných trubek vedoucích solární kapalinu.

Namontujte vyústění (1) podle obrázku.

5.3.3

Odpojte výrobek od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky nebo odpojením od
napětí odpojovacím zařízením se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače).

Připojení solárního okruhu

▶

Zajistěte, aby se elektrická vedení nedotýkala trubek vedoucích solární kapalinu.

1

▶
2

Při elektrické instalaci výrobku dodržujte technické podmínky pro připojení k nízkonapěťové síti provozovatele
rozvodné sítě.

5.4.1

Připojení přepínacího ventilu
Pokyn
Je-li součástí hydraulického schématu přepínací
ventil UV5, doporučujeme použít 3cestný ventil z programu příslušenství Vaillant a připojit jej
k napájecímu kabelu.

Přípravná práce

▶

▶

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)

Namontujte výstup (1) a vstup (2) podle obrázku.

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě
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5 Montáž a instalace
10. Upevněte elektrický kabel. Dbejte na to, aby se elektrický kabel nedotýkal trubek vedoucích solární kapalinu.

5.4.2

3

Instalace síťového napájecího vedení
Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku špatného
napájecího napětí!
U síťových napětí nad 253 V a pod 190 V se
mohou vyskytnout funkční omezení.

1

▶
2

Pokyn
Objevují-li se při zapínání impulzní chybné proudy
v důsledku krátkodobých síťových přepětí a nerovnoměrného fázového zatížení, doporučujeme
jističe FI typu A citlivé na pulzní proud nebo jističe
FI typu B citlivé na univerzální proud v provedení
s krátkodobým zpožděním (VSK).

3

1.
2.
3.

Protáhněte napájecí vedení přepínacího ventilu kabelovou průchodkou na zadní straně výrobku.
Uvolněte čtyři šrouby (3).
Otevřete plášť regulátoru.
Pokyn
Pro jednodušší manipulaci můžete displej
úplně odstranit, přičemž vytáhnete konektor
ze zdířky X1. Dodržujte přitom opatření proti
elektrostatickému výboji (ESD).

4.
5.

Zajistěte, aby jmenovité napětí sítě mělo
hodnotu 230 V.

▶

Připojte výrobek pomocí pevné přípojky a odpojovacího
zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např.
pojistky nebo výkonové spínače), srov. Síťový napájecí
kabel (→ Strana 11).

5.4.3

Odstraňte záslepku (2).
Protáhněte elektrický kabel přepínacího ventilu s kabelovou průchodkou otvorem v plášti regulátoru.

Připojení teplotního čidla kolektoru,
teplotního čidla akumulačního zásobníku
a systémového regulátoru
Pokyn
Body 6 a 7 proveďte pouze v případě, že požadujete externí systémový regulátor.

Přípravná práce
1.
2.

4
X1
X3
X2

5

3.
4.
5.

X8

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)
Otevřete úzkou záklopku na spodní straně solárního
regulátoru.
Instalujte teplotní čidlo kolektoru do posledního protékaného kolektoru.
Instalujte teplotní čidlo akumulačního zásobníku do
nejspodnější zdířky čidel akumulačního zásobníku.
Zajistěte teplotní čidlo akumulačního zásobníku proti
uvolnění.

X7
X6
X5
X4

6.
7.
8.
9.

14

Zastrčte konektor elektrického kabelu přepínacího ventilu do zdířky X8 (5) v solárním regulátoru.
Zastrčte případně konektor displeje do zdířky X1 (4).
Zavřete plášť regulátoru.
Utáhněte šrouby (3).
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Instalace rozšiřovacího modulu 6
6.1

Demontáž držáku regulátoru

Přípravná práce

▶

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)

1

2
3

3

2

1

4

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protáhněte napájecí vedení teplotního čidla kolektoru
a teplotního čidla akumulačního zásobníku a příp. vedení eBUS systémového regulátoru kabelovou průchodkou na zadní straně výrobku.
Protáhněte napájecí vedení teplotního čidla kolektoru
jedním odlehčením v tahu (4).
Připevněte napájecí vedení teplotního čidla kolektoru ke
svorkám (2).
Protáhněte napájecí vedení teplotního čidla akumulačního zásobníku jedním odlehčením v tahu (4).
Připevněte napájecí vedení teplotního čidla akumulačního zásobníku ke svorkám (3).
Protáhněte vedení eBUS systémového regulátoru jedním odlehčením v tahu (4).
Připevněte vedení eBUS systémového regulátoru ke
svorkám (1).

5.5

Ukončení instalace

5.5.1

Kontrola elektroinstalace

▶

3.
4.

6

1.
2.
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Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)
Demontujte držák regulátoru. (→ Strana 15)

8
4
5

6

Nasaďte čelní kryt zepředu až nadoraz.
Dbejte na to, aby žádné kabely nebyly uskřípnuté, nebyly ve styku s horkými díly a aby byl solární regulátor
upevněný v otvoru.
Zajistěte čelní kryt šroubem.
Namontujte kryt.

Pro instalaci rozšiřovacího modulu musíte propojit nádrž základního modulu s nádrží rozšiřovacího modulu a instalovat
druhé solární čerpadlo. Pro spojení obou nádrží musíte nejprve demontovat držák regulátoru a nádrž základního modulu.

Demontáž nádrže

Přípravná práce

Montáž čelního krytu

Instalace rozšiřovacího modulu

Uvolněte oba šrouby (1).
Odklopte solární regulátor (3) vpravo.
Držák regulátoru (2) vytáhněte vpřed.

6.2

Po skončení instalace zkontrolujte elektroinstalaci prověřením upevnění a dostatečné izolace vytvořených připojení.

5.5.2
1.
2.

1.
2.
3.

7

1.
2.
3.
4.
5.

Uvolněte převlečné matice výstupní trubky zásobníku
(8).
Odstraňte výstupní trubku zásobníku.
Uvolněte obě převlečné matice (4, 7).
Uvolněte oba šrouby (5).
Odstraňte nádrž (6).

15

6 Instalace rozšiřovacího modulu
6.3

Spojení nádrží základního a rozšiřovacího
modulu

Přípravná práce
1.
2.
3.

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)
Demontujte držák regulátoru. (→ Strana 15)
Demontujte nádrž. (→ Strana 15)

3.

–
4.

5.
6.

Po zpětné montáži nádrže do základního modulu
musí spojovací trubky směřovat od stěny vpřed.
Namontujte nádrž (srov. demontáž (→ Strana 15)). Protáhněte přitom spojovací trubky otvory v boční stěně
pláště.
Zavěste základní modul. (→ Strana 11)
Sejměte čelní kryt rozšiřovacího modulu (srov. Čelní
kryt (→ Strana 11).
1

1.

4.

2.

2

7.
1.

Odstraňte uzávěry adaptéru.
8.

Zavěste rozšiřovací modul (srov. zavěšení
(→ Strana 11)). Protáhněte přitom spojovací trubky
(1, 2) ze základního modulu otvory v boční stěně
rozšiřovacího modulu.
Namontujte spojovací trubky s plochými těsněními na
adaptéry v nádrži rozšiřovacího modulu.

6.4

Montáž držáku regulátoru

Přípravná práce

▶

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)

2
3
1

2.
3.

Na vyhrazených místech boční stěny pláště základního
modulu prořízněte dva otvory pro spojovací hadice.
Namontujte prohnuté strany spojovacích trubek s plochými těsněními na adaptéry v nádrži.

1.
2.
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Zasuňte držák regulátoru (2) do výrobku.
Solární regulátor (3) nasaďte na držák regulátoru.
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Instalace rozšiřovacího modulu 6
3.

Utáhněte oba šrouby (1).

–

6.5

Instalace druhého solárního čerpadla

6.5.1

Hydraulické připojení druhého solárního
čerpadla

7.
8.

6.5.2

Přípravná práce

▶

Šipka na plášti čerpadla musí ukazovat ve směru
dlouhé trubky (5).
Utáhněte převlečnou matici (3).
Upevněte čerpadlo upevňovacími třmeny (2).

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)

Elektrické připojení druhého solárního
čerpadla
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Síťové připojovací svorky L a N jsou trvale
pod proudem!

1

▶

2
3

Odpojte výrobek od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky nebo odpojením od
napětí odpojovacím zařízením se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače).

4

Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení
vysokými teplotami!
Elektrická vedení mohou být poškozena vysokými teplotami měděných trubek vedoucích solární kapalinu.

▶
1.
2.
3.
4.
5.

Ve svazku kabelů (4) vyhledejte ovládací kabel druhého
solárního čerpadla.
Ovládací kabel vyveďte z otvoru v plášti základního
modulu tak, abyste na něj později dobře dosáhli.
Uvolněte převlečnou matici (3).
Uvolněte šrouby na upevňovacích třmenech (2).
Odstraňte trubku (1).

Zajistěte, aby se elektrická vedení nedotýkala trubek vedoucích solární kapalinu.

Přípravná práce
1.
2.

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)
Namontujte druhé solární čerpadlo. (→ Strana 17)

3
5

1
2
6
2

3
3

6.

7

Druhé solární čerpadlo (6) a sadu potrubí (5, 7) spojte
plochými těsněními.

0020160436_01 auroFLOW plus Návod k instalaci a údržbě

1.
2.

Uvolněte čtyři šrouby (3).
Otevřete plášť regulátoru.
Pokyn
Pro jednodušší manipulaci můžete displej
úplně odstranit, přičemž vytáhnete konektor
ze zdířky X1. Dodržujte přitom opatření proti
elektrostatickému výboji (ESD).
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7 Obsluha
3.
4.

Odstraňte záslepku (2).
Protáhněte elektrický kabel (součást dodávky) druhého
solárního čerpadla s kabelovou průchodkou otvorem
v plášti regulátoru.

▶

Pokyn
Úroveň pro instalatéry je proti neoprávněnému
přístupu zabezpečena heslem, protože neodborná
nastavení parametrů na této úrovni mohou způsobit funkční závady a škody na solárním systému.

4
X1
X3

1.

X2

Stiskněte současně

◁
X8

5

2.
3.

X7
X6
X5

4.
5.

◁

Zastrčte konektor elektrického kabelu do modré zdířky
X6 (5) v solárním regulátoru.
6. Zastrčte případně konektor displeje do zdířky X1 (4).
7. Zavřete plášť regulátoru.
8. Utáhněte šrouby (3).
9. Připojte elektrický kabel k druhému solárnímu čerpadlu.
10. Upevněte elektrický kabel pomocí dodané svorky
k trubce. Dbejte však na to, aby se elektrický kabel
trubky nedotýkal.
11. Připojte ovládací kabel, který jste vyhledali před instalací druhého solárního čerpadla, k druhému solárnímu
čerpadlu.

7.1

Koncepce ovládání solární jednotky

Solární jednotka je vybavena digitálním informačním a analytickým systémem (DIA systém). Jsou-li potřebná další nastavení, která jste ještě pomocí průvodce instalací, viz Uvedení
do provozu (→ Strana 18), neprovedli, můžete pomocí DIA
systému zobrazit a měnit další parametry.
Koncepce ovládání a obsluha solární jednotky jsou popsány
v → návodu k obsluze solárního systému auroFLOW plus.
Možnosti zobrazení a nastavení úrovně pro provozovatele
jsou rovněž popsány v → návodu k obsluze.
Přehled struktury menu úrovně pro instalatéry je uveden
v příloze (→ Strana 30).

7.1.1

Vyvolání úrovně pro instalatéry
Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku neodborné manipulace!

.

Na displeji se zobrazí menu.
, až se objeví

Na displeji se objeví text Zadat kód a hodnota 00.

Pomocí
nebo
nastavte hodnotu 17 (kód).
Pro potvrzení zadaného kódu stiskněte
.

5.

Obsluha

a

Procházejte stránky pomocí
nebo
položka menu Úroveň pro instalatéry.
Pro výběr položky menu stiskněte
.

◁

X4

7

Přístup na úroveň pro instalatéry smíte
používat pouze v případě, že jste autorizovaným servisním technikem.

Objeví se úroveň pro instalatéry s výběrem položek
menu.
Pokyn
Cesta uvedená na začátku pokynů následně
udává postup, jakým se lze dostat k příslušné funkci, např. Menu → Úroveň pro
instalatéry → Testovací menu → Testovací
programy.
Pokyn
Pokud úroveň pro servisního technika po
opuštění vyvoláte do 15 min., nemusíte kód
zadávat znovu.

8

Uvedení do provozu

Pro uvedení výrobku do provozu musíte naplnit nabíjecí
okruh akumulačního zásobníku a solární okruh, zkontrolovat těsnost systému, projít průvodce instalací a příp. provést
nastavení na ostatních systémových komponentách (např.
na systémovém regulátoru).

8.1
1.

2.
3.

Napouštění a odvzdušnění systému
Odpojte výrobek pomocí pevné přípojky a odpojovacího
zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např.
pojistky nebo výkonové spínače).
Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)
Přesvědčte se, že je plášť regulátoru zavřený.

8.1.1

▶

Otevření uzavíracích prvků

Otevřete všechny na straně stavby příp. dostupné uzavírací prvky v nabíjecím okruhu akumulačního zásobníku.

Neodborná nastavení na úrovni pro instalatéry mohou způsobit škody na solárním systému.
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Uvedení do provozu 8
8.1.2

Napouštění a odvzdušnění nabíjecího okruhu
akumulačního zásobníku

1
1

1.
2.
3.

Chraňte součásti pod napětím před unikající vodou.
Zkontrolujte, zda je otevřen rychloodvzdušňovač.
Povolte víčko rychloodvzdušňovače (1) příp. o jednu až
dvě otáčky.

2

Pozor!
Nebezpečí poškození nevhodnou solární
kapalinou!

Pokyn
Víčko rychloodvzdušňovače musí při provozu
systému v prvních dvou měsících zůstat povolené o jednu až dvě otáčky. Dva měsíce
po naplnění nabíjecího okruhu akumulačního
zásobníku můžete víčko rychloodvzdušňovače zavřít.
4.

5.

6.

Pro úplné odvzdušnění nabíjecího okruhu akumulačního zásobníku stlačte plovák v rychloodvzdušňovači
tenkým předmětem dolů.
Otevřete všechny na straně stavby příp. dostupné uzavírací prvky v nabíjecím okruhu akumulačního zásobníku.
Na manometru na straně stavby zkontrolujte tlak v nabíjecím okruhu akumulačního zásobníku a podle potřeby
jej doplňte vodou.

Použití nevhodné solární kapaliny může způsobit funkční závady a škody na solárním
systému.

▶
1.
2.
3.
4.

Otevřete odvzdušňovací ventil (1).
Na plnicí přípojku (2) připojte plnicí čerpadlo.
Dbejte na to, aby plnicí hadice nebyla uskřípnutá
a zkroucená.
Otevřete plnicí kohout.

Nebezpečí!
Možné ohrožení zdraví unikající solární
kapalinou!

Podmínky: Akumulační zásobník je auroSTOR

▶
▶
▶

Nabíjecí okruh akumulačního zásobníku naplňte vhodnou topnou vodou.
Akumulační zásobník důkladně propláchněte, aby z ohýbané trubky unikl vzduch.
Zkontrolujte tlak v nabíjecím okruhu akumulačního zásobníku.
– Sledujte přitom vstupní tlak expanzní nádoby.

8.1.3

Plnění solárního okruhu
Pokyn
Pro jednoduché naplnění solární kapaliny doporučujeme pojízdné plnicí zařízení.
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Doplňujte výhradně solární kapalinu
Vaillant.

Během plnění může solární kapalina unikat
odvzdušňovacím ventilem.

▶
5.

Chraňte se před příp. unikající solární
kapalinou.

Naplňte nádrž solární kapalinou Vaillant.
– Zachycujte přitom příp. solární kapalinu unikající
z odvzdušňovacího ventilu. Vyteklou solární kapalinu přelijte do plnicího čerpadla.

Objem solární kapaliny
Základní modul VPM 15
D

VPM 30 D (základní
modul s rozšiřovacím
modulem)

20 l

40 l
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8 Uvedení do provozu
–
–

Pokyn
U VPM 30 D: Je-li nádrž základního modulu
téměř plná, počkejte, až se solární kapalina
rovnoměrně rozmístí do obou nádrží, než doplníte více solární kapaliny. Počkejte příp.
vícekrát na vyrovnání hladiny solární kapaliny, až doplníte veškerou solární kapalinu.
6.
7.
8.

Kontrola instalace

8.2.1

Kontrola těsnosti solárního systému

Uveďte solární systém do provozu.
Zkontrolujte těsnost solárního systému.

8.2.2

▶

Zkontrolujte tlak vody a vodotěsnost

Zkontrolujte těsnost a dostatečný tlak vody v nabíjecím
okruhu akumulačního zásobníku.

8.3

Potvrďte změnu stisknutím

8.3.3

8.2
1.
2.

Pokyn
Zvolíte-li Kaskáda ano, musíte zvolit počet
solárních jednotek (1 až 4).
2.

Zavřete plnicí kohout.
Odpojte připojení k plnicímu čerpadlu.
Zavřete odvzdušňovací ventil.

1.
2.

▶

Zapněte přívod proudu k výrobku.

8.3.1

8.3.4

1.
2.
3.

8.3.2

Nastavení rozsahu použití
Pokyn
Rozsah použití můžete nastavit pouze v případě,
že je připojen systémový regulátor.

1.

Rozsah použití zvolte pomocí

nebo

.

Odvzdušnění nabíjecího okruhu
akumulačního zásobníku

▶
1.

2.
3.

4.
5.

Těchto součástí se dotýkejte pouze v případě, že jste předem zkontrolovali teplotu.

Pro spuštění odvzdušňovacího programu stiskněte

◁

.

Na displeji se zobrazí „Test aktivní“. Nabíjecí čerpadlo nabíhá pět minut s různými stupni výkonu.

Chcete-li tento krok přeskočit, stiskněte
.
Počkejte pět minut, než odvzdušňovací program skončí.
Na displeji se zobrazí „Test OK“.

Stiskněte
Stiskněte

8.3.5

.
.

Plnění solárního okruhu

Při každém novém spuštění solárního systému musí být solární čerpadlo po určitou dobu v provozu s vyšším výkonem,
až jsou solární vedení až po kolektorové pole i samotné kolektorové pole naplněny solární kapalinou a solární kapalina
proudí zpět k solární jednotce (plnicí fáze).
Po uplynutí doby plnění stanovené předem podle velikosti
systému sníží solární regulátor otáčky solárního čerpadla na
nižší úroveň potřebou pro další provozní fázi.
Délka plnicí fáze (doby plnění) závisí na počtu připojených
kolektorů. Předem nastavená doba plnění je 60 sekund plus
dalších 20 sekund na každý kolektor.
Doba plnění však také závisí na průřezech vedení, počtu kolen a vertikální vzdálenosti mezi nejvyšším a nejnižším bodem solárního systému. Proto musíte dobu plnění příp. upravit. Dobu plnění můžete nastavit v rozmezí od 10 sekund do
10 minut.

▶

20

.

Jakmile se spustí odvzdušňovací program,
mohou být díly horké.

◁

Požadovaný jazyk nastavte pomocí
nebo
.
Pro potvrzení nastaveného jazyka stiskněte
.
Pro druhé potvrzení nastaveného jazyka a zabránění
náhodné změně stiskněte ještě jednou
.

nebo

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření o horké díly!

Nastavení jazyka
Pokyn
Připojíte-li systémový regulátor, můžete nastavit
jazyk pouze na systémovém regulátoru.

Nastavení velikosti systému

Zvolte počet připojených kolektorů pomocí
Potvrďte změnu stisknutím
.

Zapnete-li poprvé přívod proudu k výrobku, spustí se průvodce instalací. Nabízí jednoduchý přístup k nejdůležitějším
testovacím programům a konfiguračním nastavením při instalaci výrobku. Průvodce instalací se objeví při každém zapnutí do doby, než jej úspěšně uzavřete.

Pokud spuštění průvodce instalací nepotvrdíte, ukončí se 15
minut po spuštění a objeví se základní zobrazení. Při příštím
zapnutí výrobku se průvodce instalací spustí znovu.

.

Pokyn
Velikost systému odpovídá počtu připojených
kolektorů. Podle velikosti systému volí solární
regulátor dobu plnění.

Procházení průvodce instalací

Spuštění průvodce instalací musíte potvrdit. Po potvrzení
blokuje výrobek všechny požadavky na topení. Tento stav
trvá až do ukončení resp. přerušení průvodce instalací.

Kaskáda ne: Samostatná solární jednotka
Kaskáda ano: Více solárních jednotek v kaskádě

Plnicí fázi spusťte pomocí

.
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Uvedení do provozu 8
▶

Během chodu solárního čerpadla pozorujte, zda solární
kapalina proudí zpět do nádrže.

Je-li solární čerpadlo opět v klidovém stavu, zobrazí se na
displeji „Test OK“.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Nepozorujete-li žádný zpětný tok do nádrže, stiskněte
.
Nastavte delší dobu plnění.
Počkejte, až všechna solární kapalina nateče zpět do
nádrže.
Stiskněte
.
Spusťte plnicí fázi.
Plnicí cyklus opakujte tak dlouho, až zjistíte zpětný tok do
nádrže.

2.

– Zap: Čas se trvale zobrazuje jako letní čas.
– Vyp: Čas se trvale zobrazuje jako zimní čas.
Potvrďte změnu stisknutím
.

8.3.9
1.
2.

Nastavení kontaktních údajů

Nastavte své telefonní číslo pomocí
Potvrďte změnu stisknutím
.

,

,

Pro ukončení průvodce instalací stiskněte

.

Proveďte vyrovnání tlaku (→ Strana 21).

8.3.6

▶

Pokyn
Pokud jste úspěšně prošli a potvrdili průvodce
instalací, při příštím zapnutí se již automaticky
nespustí.

Pokyn
Připojíte-li systémový regulátor, můžete nastavit
datum pouze na systémovém regulátoru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Požadovaný den nastavte pomocí
nebo
.
Potvrďte nastavený den stisknutím
.
Požadovaný měsíc nastavte pomocí
nebo
.
Potvrďte nastavený měsíc stisknutím
.
Požadovaný rok nastavte pomocí
nebo
.
Potvrďte nastavený rok stisknutím
.

8.3.7

Nastavení času

Požadovanou hodinu nastavte pomocí
Potvrďte nastavenou hodinu stisknutím
Požadovanou minutu nastavte pomocí
Potvrďte nastavenou minutu stisknutím

8.3.8

nebo
.
nebo
.

.
.

Nastavení letního času
Pokyn
Připojíte-li systémový regulátor, můžete nastavit
letní čas pouze na systémovém regulátoru.

1.

Požadovaný druh provozu nastavte pomocí
.

Vyrovnání tlaku
Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku špatného
nebo neprovedeného vyrovnání tlaku!
Neprovzdušnění nebo provzdušnění v jinou
než uvedenou dobu může způsobit škody na
solárním systému. Vaillant v tomto případě za
funkci solárního systému nepřebírá žádnou
záruku.

▶

Pokyn
Připojíte-li systémový regulátor, můžete nastavit
čas pouze na systémovém regulátoru.
1.
2.
3.
4.

Pokyn
Všechna provedená nastavení můžete později
zobrazit a také změnit v položce menu Konfigurace.

8.4

Nastavení data

nebo

Dbejte na to, abyste vyrovnání tlaku provedli zde popsaným způsobem, zejména
také v uvedenou dobu.

Vzduch, který se nachází v kolektorech, se během instalace
celého solárního systému ohřívá. Hustota vzduchu v kolektorech klesá.
Při prvním spuštění solárního systému opouští horký vzduch
kolektory a proudí do podstatně chladnější nádoby solární
jednotky, kde se ochlazuje. Tím vzniká v systému podtlak.
Protože podtlak v solárním systému může způsobit hluk čerpadel a omezit výkon a životnost solárních čerpadel, musíte
při prvním uvedení do provozu provést vyrovnání tlaku.
Pokyn
Toto vyrovnání tlaku není třeba opakovat, pokud
solární systém neotevřete.

Nebezpečí!
Nebezpečí zranění osob v důsledku nesprávného vyrovnání tlaku!
Solární kapalina unikající z odvzdušňovacího ventilu nebo horká pára mohou způsobit
vážné opaření.

▶
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.

8.3.10 Ukončení průvodce instalací

Pokyn
U VPM 30 D: Může se stát, že se hladina solární kapaliny mezi oběma nádržemi nevyrovná dostatečně rychle a solární čerpadla
nasávají vzduch. Na úrovni pro instalatéry můžete změnit plnicí výkon (→ Strana 23) a nastavit dobu vyrovnání (→ Strana 23).

▶

a

Při vyrovnání tlaku bezpodmínečně dodržujte následující postup.
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8 Uvedení do provozu
8.5

1

Testovací menu

Kromě průvodce instalací můžete při uvedení do provozu,
údržbě a odstranění závady rovněž vyvolat testovací menu.
Menu → Úroveň pro instalatéry → Testovací menu
Zde jsou Statistiky, Testovací programy a Test senzoru/aktoru.

8.5.1

Statistiky

Menu → Úroveň pro instalatéry → Testovací menu → Statistiky
Zde můžete zobrazit provozní hodiny:
–
–
–

8.5.2

2

▶
▶
▶
▶

K odvzdušňovacímu ventilu (1) připojte hadici dosahující
až k zemi.
Konec hadice veďte do nádoby vhodné pro zachycení
solární kapaliny (2). Hadici držte v nádobě tak, aby do ní
mohl proudit vzduch.
Abyste se chránili před příp. unikající horkou párou a solární kapalinou, neponořujte konec hadice do solární kapaliny.
Spusťte testovací program Test plnění solárního okruhu.
– Menu → Úroveň pro instalatéry → Testovací menu →
Testovací programy → Test plnění solárního okruhu

Při prvním uvedení systému do provozu může být vzduch
v/před solárními čerpadly. Abyste vzduch vytlačili, musíte
příp. solární čerpadla vícekrát vypnout a nově spustit. Během chodu solárních čerpadel se mohou objevit zvuky a vibrace, ty však nejsou nebezpečné.

▶
▶

Během plnicího režimu (běžící solární čerpadlo) počkejte
2 min. (1)
Během chodu solárního čerpadla opatrně otevřete odvzdušňovací ventil.

◁
◁
▶
▶
▶
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Solární čerpadlo
Solární čerpadlo 2
Čerpadlo zásobníku

Z hadice může příp. vytéci trochu solární kapaliny
pod tlakem.
Následně je do solárního systému slyšitelně nasáván
vzduch.

Pokud již po několika sekundách není nasáván žádný
vzduch, odvzdušňovací ventil zavřete.
Ukončete testovací program Test plnění solárního
okruhu.
Odpojte hadici od odvzdušňovacího ventilu.

Testovací programy

Menu → Úroveň pro instalatéry → Testovací menu → Testovací programy
K dispozici jsou tyto testovací programy:
–
–

Test plnění solárního okruhu
Spuštění odvzdušňovacího programu

8.5.3

Test senzoru/aktoru

Menu → Úroveň pro instalatéry → Testovací menu → Test
senzoru/aktoru
Zde můžete zobrazit aktuální hodnoty těchto snímačů:
–
–
–
–
–
–
–
–

Snímač teploty T1
Snímač teploty T2
Snímač teploty T3
Snímač teploty T4
Čidlo kolektoru T5
Čidlo zásobníku T6
Průtok okruh zásobníku
Omezovač teploty

Pomocí tlačítka výběru aktivujete tyto aktory. Pomocí tlačítka
plus/minus můžete následně měnit výkon čerpadel nebo
směr průtoku přepínacího ventilu resp. vrstvení v zásobníku.
–
–
–
–

Solární čerpadlo
Solární čerpadlo 2
Čerpadlo zásobníku
Přepínací ventil UV5

Kromě toho můžete zobrazit přibližný Průtok solární okruh.
Hodnota se stanoví z výkonu a otáček čerpadla.
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8.6

Konfigurace

8.6.3

Pomocí menu Konfigurace můžete následně měnit nastavení, která jste provedli pomocí průvodce instalací.
–
–
–
–
–
–
–

Jazyk
Kontaktní údaje
Datum
Čas
Letní/zimní čas
Kaskáda
Počet kolektorů

Kromě toho můžete nastavit nebo zobrazit tyto údaje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Oprava času plnění
Druh provozu
Požadovaná teplota výstup do topení
Požadovaná teplota teplá voda
Spínací teplota přepínací ventil
Maximální teplota zásobníku
Spínací rozdíl
Norma eBUS
Plnicí výkon
Vyrovnávací doba
Verze softwaru

8.6.1

Oprava času plnění

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Oprava
času plnění
Pokud doba plnění pro solární okruh nestačí, můžete ji prodloužit až o deset minut.

8.6.2

Druh provozu
Pokyn
Je-li připojený systémový regulátor, tato položka
menu se neobjeví.

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Druh provozu
Druh provozu můžete nastavit na Auto, High Flow a Low
Flow.
–

–

–

Auto: Solární regulátor se pokouší udržovat rozdíl mezi
solárním výstupem a solárním vstupem tak, aby se zóna
teplé vody v zásobníku nabíjela na 65 °C. Není-li to z důvodu menšího slunečního záření možné, zóna topení
v zásobníku se nabíjí na 40 °C. Není-li možné ani to, pokouší se udržovat rozdíl 10 K.
High Flow: Solární regulátor se pokouší udržovat rozdíl
mezi solárním výstupem a solárním vstupem na zhruba
2
10 K. To zpravidla odpovídá 40 l/h na m plochy kolektorů
Low Flow: Solární regulátor se pokouší udržovat rozdíl
mezi solárním výstupem a solárním vstupem tak, aby
se zásobník nabíjel na nastavenou maximální teplotu
2
zásobníku. To zpravidla odpovídá zhruba 15 l/h na m
plochy kolektorů

Požadovaná teplota výstup do topení
Pokyn
Je-li připojený systémový regulátor, tato položka
menu se neobjeví.

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Teplota
topení
Požadovaná teplota výstupu do topení je z výroby nastavena
na 40 °C. Můžete nastavit hodnoty mezi 20 °C a 90 °C.

8.6.4

Požadovaná teplota teplá voda
Pokyn
Je-li připojený systémový regulátor, tato položka
menu se neobjeví.

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Teplota
vody
Požadovaná teplota pro teplou vodu je z výroby nastavena
na 65 °C. Můžete nastavit hodnoty mezi 20 °C a 90 °C.

8.6.5

Maximální teplota zásobníku

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Max. tepl.
zásobníku
Maximální teplota zásobníku je z výroby nastavena na
95 °C. Můžete nastavit hodnoty mezi 60 °C a 95 °C.

8.6.6

Spínací rozdíl

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Spínací
rozdíl
Zde nastavujete rozdíl teplot mezi teplotním čidlem zásobníku (T6 resp. SP2 při připojeném systémovém regulátoru)
a teplotním čidlem kolektoru, který je nutný, aby se solární
čerpadlo spustilo.

8.6.7

Norma eBUS

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Regulátor
eBUS
Zde můžete zobrazit, zda solární regulátor identifikuje systémový regulátor.

8.6.8

Plnicí výkon

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Plnicí výkon
U VPM 30 D: Může se stát, že se hladina solární kapaliny
mezi nádržemi nevyrovná dostatečně rychle a solární čerpadla nasávají vzduch. Aby k tomu nedošlo, jsou obě solární
čerpadla spouštěna odděleně. Během prvního stupně běží
pouze dolní solární čerpadlo. Pomocí Plnicí výkon můžete
nastavit výkon dolního solárního čerpadla během prvního
stupně. Plnicí výkon příp. snižte tak, aby hladina solární kapaliny v nádrži základního modulu neklesla pod osu dolního
solárního čerpadla.

8.6.9

Vyrovnávací doba

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Vyrovnávací doba
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9 Předání provozovateli
U VPM 30 D: Může se stát, že se hladina solární kapaliny
mezi nádržemi nevyrovná dostatečně rychle a solární čerpadla nasávají vzduch. Aby k tomu nedošlo, jsou obě solární
čerpadla spouštěna odděleně. Během prvního stupně běží
pouze dolní solární čerpadlo. Pomocí Vyrovnávací doba můžete nastavit dobu trvání prvního stupně. Vyrovnávací dobu
nastavte tak dlouhou, aby se hladina solární kapaliny v obou
nádržích přiblížila až na 5 cm, než se spustí druhé solární
čerpadlo.

10 Prohlídka a údržba
10.1

Kontrolní seznam kontroly a údržby

V následující tabulce jsou uvedeny práce při prohlídce
a údržbě, které musí být prováděny ve stanovených
intervalech.
Kontrola a údržba

Interval

Solární okruh

8.6.10 Verze softwaru
Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace → Verze softwaru
Zde můžete zobrazit verzi softwaru, která je instalována na
solárním regulátoru. Verze softwaru displeje (AI) a základní
desky (SMU) se zobrazují střídavě.

8.7

▶
–
–
–
–

9
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
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Dokumentace uvedení do provozu
V předávacím kontrolním seznamu pro provozovatele
dokumentujte tato nastavení a hodnoty:
Systémové parametry
Propláchnutí a naplnění systému
Kontrola instalace
Nastavení regulátoru

Předání provozovateli
Seznamte provozovatele solárního systému s ovládáním a funkcí výrobku.
Seznamte provozovatele s všeobecnými bezpečnostními pokyny.
Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních
pokynech, které musí dodržovat.
Vysvětlete provozovateli polohu a funkci bezpečnostních zařízení systému.
Vysvětlete provozovateli důležitost pravidelné údržby
příslušným kvalifikovaným servisem. Pro zajištění pravidelné údržby doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě.
Předejte výrobek provozovateli.
Vysvětlete provozovateli základní ovládání výrobku.
Všechny příslušné návody a dokumentaci k výrobku
předejte provozovateli k uložení.
Projděte s provozovatelem návod k obsluze.
Zodpovězte jeho případné dotazy.
Upozorněte provozovatele na to, že návody musí zůstat
v blízkosti výrobku, avšak nikoli uvnitř nebo na výrobku.
Vysvětlete provozovateli, jak by měl kontrolovat hladinu
vody/plnicí tlak systému a doplňovat topnou vodu.
Vysvětlete provozovateli, jaká opatření jsou potřebná
pro případné doplňování a odvzdušňování topného
systému.
Vysvětlete provozovateli, jak správně (hospodárně)
nastaví teploty, regulátor a termostatické ventily.
Informujte provozovatele o podmínkách získání dotací.
Vysvětlete provozovateli záruční podmínky.
V předávacím kontrolním seznamu dokumentujte předání provozovateli.

Kontrola solární kapaliny

ročně

Kontrola funkce solárního čerpadla

ročně

Kontrola, příp. doplnění kapaliny v solárním
okruhu

ročně

Kolektory
Vizuální kontrola kolektorů, upevnění kolektorů a připojovacích potrubí

ročně

Kontrola znečištění a pevného usazení
držáků a dílů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí

ročně

Solární regulátor
Kontrola funkce čerpadel

ročně

Kontrola zobrazení teploty čidel

ročně

Kontrola přijatelnosti solárního zisku

ročně

Kontrola plnicího cyklu

ročně

Akumulační zásobník
Kontrola funkce nabíjecího čerpadla

ročně

Kontrola těsnosti připojení

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí

ročně

10.2

Dodržování intervalů prohlídek a údržby
Nebezpečí!
Nebezpečí zranění a poškození v důsledku
zanedbané a neodborné kontroly a údržby!
Kontrolu a údržbu smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.

▶

Provádějte pravidelně a odborně popsanou kontrolu a údržbu.

Pravidelná kontrola/údržba a výhradní používání originálních
náhradních dílů mají pro bezporuchový provoz a vysokou
životnost výrobku zásadní význam.
Doporučujeme uzavřít smlouvu o provádění kontroly nebo
údržby.
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Prohlídka a údržba 10
10.3

Nákup náhradních dílů

Originální díly zařízení byly certifikovány v souladu s ověřením shody CE. Pokud při údržbě nebo opravě nepoužíváte certifikované originální náhradní díly Vaillant, je zrušena
shoda CE zařízení. Proto důrazně doporučujeme použití originálních náhradních dílů Vaillant. Informace o dostupných
originálních náhradních dílech Vaillant získáte na adrese
uvedené na zadní straně.

▶

10.5.2 Vypuštění solární kapaliny
Přípravná práce

▶

Vypněte přívod proudu k solárnímu systému.
1

Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, používejte výhradně originální náhradní díly Vaillant.

10.4

Příprava kontroly a údržby
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Síťové připojovací svorky L a N jsou trvale
pod proudem!

▶

▶

Odpojte výrobek od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky nebo odpojením od
napětí odpojovacím zařízením se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače).

Sejměte čelní kryt. (→ Strana 11)

10.5

Kontrola a výměna solární kapaliny
Pozor!
Nebezpečí poškození starou solární kapalinou!
Stárnutím může solární kapalina ztrácet
ochranný účinek proti zamrznutí a korozi.

▶
▶

2

1.
2.

3.

4.

Solární kapalinu kontrolujte každoročně.
Solární kapalinu případně vyměňte.

3

K odvzdušňovacímu ventilu (1) připojte hadici dosahující až k zemi.
Konec hadice veďte do nádoby s dostatečným objemem vhodné pro zachycení solární kapaliny (2) (objem
20 l nebo 40 l). Hadici držte v nádobě tak, aby do ní
mohl proudit vzduch.
Abyste se chránili před příp. unikající horkou párou
a solární kapalinou, neponořujte konec hadice do solární kapaliny.
Otevřete odvzdušňovací ventil.

◁

Přitom může příp. unikat horká solární kapalina
nebo pára.

5.

Pozor!
Nebezpečí poškození nevhodnou solární
kapalinou!
Použití nevhodné solární kapaliny může způsobit funkční závady a škody na solárním
systému.

▶
▶

Doplňujte výhradně solární kapalinu
Vaillant.

Pokud při kontrole solární kapaliny zjistíte, že funkce
ochrany proti zamrznutí a korozi již není zajištěna, solární
kapalinu vyměňte.

10.5.1 Kontrola solární kapaliny

▶

Solární kapalinu kontrolujte pomocí testeru mrazuvzdornosti nebo refraktometru.

K plnicí a odvzdušňovací přípojce (3) připojte hadici
dosahující až k zemi.
6. Konec hadice veďte rovněž do nádoby (2).
7. Dbejte na to, aby hadice na odvzdušňovacím ventilu
neústila do solární kapaliny a nemohl jí být nasát
vzduch.
8. Otevřete kohout na plnicí a odvzdušňovací přípojce.
9. Solární kapalinu zcela vypusťte.
10. Zavřete kohout na plnicí a odvzdušňovací přípojce.
11. Odpojte hadici od plnicí a odvzdušňovací přípojky.

10.5.3 Doplnění solární kapaliny

▶

Doplňte novou solární kapalinu Vaillant (Solární okruh
(→ Strana 19)).

10.5.4 Vyrovnání tlaku

▶

Po naplnění nové solární kapaliny proveďte ihned vyrovnání tlaku (Vyrovnání tlaku (→ Strana 21)).

10.5.5 Další zkoušky/práce
Doporučujeme provádět údržbu solárního systému současně
s údržbou celého topného systému.

▶
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Zkontrolujte kolektory a jejich upevnění z hlediska znečištění a pevnosti.
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11 Odstranění závad
▶

Zkontrolujte, zda jsou zobrazené hodnoty pro solární zisk
přijatelné.

10.6

Ukončení kontrolních a údržbových prací

Po ukončení všech údržbových prací:

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Zkontrolujte upevnění elektrických přípojek.
Otevřete kohouty pro údržbu na výstupu a vstupu nabíjecího okruhu zásobníku.
Nabíjecí okruh zásobníku podle potřeby doplňte vodou
na tlak mezi 100 kPa a 200 kPa (1,0 a 2,0 bar).
Zapněte opět napájení solární jednotky.
Zkontrolujte těsnost solární jednotky na straně solárního
okruhu a okruhu topné vody.
Nabíjecí okruh zásobníku příp. znovu doplňte a odvzdušněte.
Namontujte čelní kryt. (→ Strana 15)
Proveďte zkušební provoz.

11 Odstranění závad
11.1

Zobrazení paměti závad

Menu → Úroveň pro instalatéry → Seznam poruch
Výrobek je vybaven pamětí závad. Můžete v ní zobrazit deset posledních závad v chronologickém pořadí.

▶
▶

Pro procházení těchto závad stiskněte tlačítko
plus/minus.
Pro smazání celé paměti závad stiskněte pravé tlačítko
výběru („Smazat“).

11.2

Přehled chybových kódů
Pokyn
Pouze servisní technik může odstranit příčinu níže
popsaných závad a vymazat paměť závad.

Chybový
kód

Text závady

20

Vypnutí omezovač teploty

1272

Čerpadlo zásobníku závada elektroniky

1273

Solární čerpadlo závada elektroniky

1274

Solární čerpadlo 2 závada elektroniky

1275

Čerpadlo zásobníku blokováno

1276

Solární čerpadlo blokováno

1277

Solární čerpadlo 2 blokováno

1278

Čidlo kolektoru T5 závada

1279

Čidlo zásobníku T6 závada

1281

Snímač teploty T1 závada

1282

Snímač teploty T2 závada

1283

Snímač teploty T3 závada

1284

Snímač teploty T4 závada

1355

Snímač objem. proudu závada okruh zásob
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11.3

Rozpoznání a odstranění závad

Závada

Možná příčina

Vysvětlení/náprava

Čerpadla se spouštějí v nepravidelných
intervalech, i v noci

Protiblokovací funkce

Žádná závada

Kolektory jsou teplejší než akumulační zásobník, ale solární systém se nespouští

Akumulační zásobník je nabitý

Žádná závada
Příp. zvyšte maximální teplotu zásobníku

Nádrž zůstává prázdná, když je solární
čerpadlo v klidovém stavu

Kolektorové pole se nemůže vyprázdnit
Vyprázdnění kolektorového pole může trvat
až 15 min

Zkontrolujte sifony solárního okruhu

Nabíjecí čerpadlo běží, ale solární čerpadlo
nikoli

Funkce doběhu (solární nabíjení zastaveno
krátce předtím)

Žádná závada

Nabíjecí čerpadlo běží při nízkých venkovních teplotách

Funkce ochrany proti zamrznutí

Žádná závada

Teplota kolektoru velmi vysoká a solární
systém spouští plnění

Teplé starty umožňuje technologie Drainback

Žádná závada

Solární čerpadlo nasává vzduch, protože
kapalina z druhé nádrže dobíhá opožděně

Velmi malá tlaková ztráta v solárním
okruhu v kombinaci s příliš velkou tlakovou
ztrátou spojovacího potrubí mezi základním
a rozšiřovacím modulem

Zkontrolujte ucpání/uskřípnutí spojovacího potrubí, v solárním regulátoru omezte
čerpací výkon prvního solárního čerpadla
a zvětšete zpoždění zapnutí druhého solárního čerpadla

Plnění končí, ale z kolektorů se nevrací
žádná kapalina

Příliš velká tlaková ztráta v solárním okruhu

Zkontrolujte ucpání/uskřípnutí solárního
okruhu, ucpání kolektorového pole, na solárním regulátoru prodlužte dobu plnění

Solární čerpadlo běží, ale nabíjecí čerpadlo
nikoli

Teplota solární kapaliny příliš nízká

Žádná závada

Nabíjecí čerpadlo nefunguje

Zkontrolujte konektor/elektrický
kabel/signální kabel nabíjecího čerpadla

Solární zisk nezvykle vysoký

Velké tepelné ztráty

Izolujte systém
Solární zisk je vždy větší než uspořená
primární energie

Systém nebo výrobek vydávají zvuky

Bublání je normální

Žádná závada

Vzduch v solárním čerpadle

Odvzdušněte solární čerpadlo

Vzduch v nabíjecím čerpadle.

Odvzdušněte nabíjecí čerpadlo, zkontrolujte tlak v nabíjecím okruhu zásobníku
příp. doplňte vodu a propláchněte nabíjecí
okruh zásobníku

Zobrazená teplota není správná

Špatné připojení teplotního čidla

Zkontrolujte upevnění a polohu teplotního
čidla

Nádrž se zbarvuje

Zežloutnutí nádrže je normální, velmi
silné/rychlé zbarvení je znakem vysokých
teplot v solárním okruhu

Zkontrolujte funkci solárního okruhu
Zkontrolujte funkci nabíjecího okruhu zásobníku

Hladina solární kapaliny postupně klesá

Solární okruh netěsný

Zjistěte a utěsněte netěsná místa

Tlak příliš vysoký a bezpečnostní ventil
vyfukuje

Zkontrolujte funkci bezpečnostního ventilu
Zkontrolujte, zda se mohou solární kolektory vyprazdňovat

Solární čerpadlo běží, solární kapalina není
dopravována

Uzavírací ventil zavřený

Otevřete uzavírací ventil

Tlakové ztráty příliš vysoké

Zkontrolujte funkci solárního okruhu
Zkontrolujte funkci nabíjecího okruhu zásobníku

Některé nastavovací parametry nelze změnit (čas, datum, druh provozu, přepínací
teplota UV5 atd.)

Výrobek byl/je spojen s auroMATIC VRS
620

Odpojte auroMATIC VRS 620 a výrobek
spusťte znovu (stiskněte tlačítko resetu)

Okruh teplé vody a/nebo topný okruh se
nabíjejí nepravidelně (např. topný režim
v létě)

Neinstalována jednotka k ohřevu teplé
vody VPM W

eBus trvale odpojte, výrobek spusťte
znovu. Instalujte jednotku k ohřevu teplé
vody
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12 Odstavení z provozu
12 Odstavení z provozu

13 Recyklace a likvidace

12.1

13.1

Dočasné odstavení z provozu

12.1.1 Vypnutí solární jednotky

▶

Odpojte výrobek pomocí pevné přípojky a odpojovacího
zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např.
pojistky nebo výkonové spínače).

12.1.2 Zajištění ochrany proti zamrznutí
1.

Solární jednotku odpojte od elektrické sítě pouze v případě, že je topný systém chráněn proti zamrznutí jiným
způsobem.
Zcela vypusťte topnou vodu ze solární jednotky a výstupu a vstupu akumulačního zásobníku.

2.

12.1.3 Zavření uzavíracích prvků
Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku tepelné
roztažnosti topné vody!
Protože v solární jednotce není žádná expanzní nádoba nebo bezpečnostní ventil pro
nabíjecí okruh zásobníku, může tepelná roztažnost topné vody způsobit poškození.

▶
▶

Před uzavřením uzavíracích prvků vypusťte topnou vodu ze solární jednotky.

Zavřete rovněž všechny na straně stavby příp. dostupné
uzavírací prvky v nabíjecím okruhu zásobníku.

12.2

Definitivní odstavení z provozu

12.2.1 Vypnutí solární jednotky

▶

Odpojte výrobek pomocí pevné přípojky a odpojovacího
zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např.
pojistky nebo výkonové spínače).

12.2.2 Úplné vypuštění solárního a topného systému
1.
2.
3.

Zcela vypusťte topnou vodu ze solární jednotky a výstupu a vstupu akumulačního zásobníku.
Vypusťte solární kapalinu z nádrže. Solární kapalinu
přitom zachycujte do vhodné nádoby.
Solární kapalinu předejte k odborné likvidaci (Likvidace
solární kapaliny (→ Strana 28)).

1.

Recyklace přepravního obalu
Kartónový obal výrobku odevzdejte do sběru starého
papíru.
Části obalu z plastové fólie a plnicí materiály z plastu
odevzdejte do vhodného systému pro recyklaci plastů.
Dodržujte platné vnitrostátní předpisy.

2.
3.

13.2

Likvidace výrobku

Výrobek je z převážné většiny tvořen recyklovatelnými materiály.
Výrobek, jako všechno příslušenství, nepatří do domovního
odpadu.

▶
▶

Zajistěte, aby výrobek a příp. další příslušenství byly
předány k řádné likvidaci.
Dodržujte platné vnitrostátní předpisy.

13.3

▶
▶

Zajistěte, aby byla solární kapalina při dodržení místních
předpisů předána např. na vhodnou skládku nebo do
vhodné spalovny.
U množství pod 100 l kontaktujte místní orgán pro likvidaci odpadů.

13.4

▶
▶

Likvidace opotřebovaných dílů

Opotřebované díly předejte k řádné likvidaci.
Dodržujte platné vnitrostátní předpisy.

13.5

▶
▶

Likvidace solární kapaliny

Likvidace vadných součástí

Vyměněné, vadné součásti předejte k řádné likvidaci.
Dodržujte platné vnitrostátní předpisy.

14 Zákaznické služby
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze
smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam
autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na
internetové adrese www.vaillant.cz.

15 Technické údaje

12.2.3 Likvidace solární jednotky

▶

Solární jednotku předejte k odborné likvidaci (Likvidace
výrobku (→ Strana 28)).
Výkon deskového výměníku tepla
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Základní modul
VPM 15 D

VPM 30 D (základní modul
s rozšiřovacím
modulem)

16 kW

16 kW

Výkon solárního čerpadla

≤ 65 W

≤ 130 W

Výkon nabíjecího čerpadla

≤ 65 W

≤ 65 W

Objem nádrže

20 l

40 l

Rozměr výrobku, výška

750 mm

750 mm

Rozměr výrobku, šířka

450 mm

900 mm
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Technické údaje 15
Základní modul
VPM 15 D

VPM 30 D (základní modul
s rozšiřovacím
modulem)

Rozměr výrobku,
hloubka

340 mm

340 mm

Plocha kolektoru

≤ 15 m²

≤ 30 m²

Počet kolektorů

≤6

≤ 12
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Příloha
Příloha

A

Přehled struktura menu úrovně pro instalatéry

Menu
Informace
Základní nastavení
Servisní rovina
Zpět

Výběr
Servisní rovina
Seznam závad
Testovací menu
Konfigurace zařízení

Zadat kód
17
Zpět

OK

Zpět

Výběr

Servisní rovina
Seznam závad
Testovací menu
Konfigurace zařízení
Zpět

Výběr

Závada

K vymazání
seznamu závad
stiskněte OK

F.01
Zpět

Vymazat

Testovací menu
Statistiky
Zkušební programy
Test senzoru/aktoru
Zpět

Výběr

Zpět

OK

Statistiky
Solární čerpadlo
Solární čerpadlo 2
Čerpadlo zásobníku
Zpět

Výběr

Statistiky
Solární čerpadlo
Solární čerpadlo 2
Čerpadlo zásobníku
Zpět

Výběr

Statistiky
Solární čerpadlo
Solární čerpadlo 2
Čerpadlo zásobníku
Zpět
Testovací menu
Statistiky
Zkušební programy
Test senzoru/aktoru
Zpět

Výběr

Testovací menu
Statistiky
Zkušební programy
Test senzoru/aktoru
Zpět
Servisní rovina
Seznam závad
Testovací menu
Konfigurace zařízení
Zpět

Výběr

Výběr

Konfigurace zařízení
Jazyk
Kontaktní údaje
Datum
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Jazyk
Kontaktní údaje
Datum
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Jazyk
Kontaktní údaje
Datum
Zpět
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Výběr

Výběr

Solární čerpadlo
provozní hodiny
20
Zpět
Solární čerpadlo 2
provozní hodiny
20
Zpět
Čerpadlo zásobníku
provozní hodiny
20
Zpět
P.07

P.07
Test plnění
solárního okruhu
Zpět
Zpět

Výběr
Výběr

Test plnění
solárního okruhu
Test aktivní
Storno
Storno

T.40
Snímač teploty T1
14,1 °C
Zpět
Zpět
Jazyk

Jazyk

18 Čeština

Zpět

02 English

Storno

OK

Kontaktní údaje
Telefon

Zpět
Datum
20.11.12
Zpět
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Konfigurace zařízení
Jazyk
Datum
Čas
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Datum
Čas
Letní/zimní čas
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Čas
Letní/zimní čas
Kaskáda
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Letní/zimní čas
Kaskáda
Počet kolektorů
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Kaskáda
Počet kolektorů
Oprava času plnění
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Počet kolektorů
Oprava času plnění
Druh provozu
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Oprava času plnění
Druh provozu
Teplota topení
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Druh provozu
Teplota topení
Teplota teplé vody
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Teplota topení
Teplota teplé vody
UV5 spín. teplota
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Teplota teplé vody
UV5 spín. teplota
Max. tepl. zásobníku
Zpět
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Výběr

Čas

16:40
Zpět
Letní/zimní čas
automatická
změna času
vyp
Zpět
Kaskáda
Je k dispozici
kaskáda solár. modulů?
Ne
Zpět
Počet kolektorů

0
Zpět
Oprava času plnění
0
Zpět
Druh provozu

Automatický
Zpět
Teplota topení
Cílová teplota
Topení výstup
0
Zpět
Teplota teplé vody
Cílová teplota
Teplá voda
0
Zpět
UV5 spín. teplota
Spínací teplota
přepínací ventil
0
Zpět
Max. tepl. zásobníku
Maximální
teplota zásobníku
0
Zpět
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Příloha
Konfigurace zařízení
UV5 spín. teplota
Max. tepl. zásobníku
Spínací rozdíl
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Max. tepl. zásobníku
Spínací rozdíl
Regulátor eBUS
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Spínací rozdíl
Regulátor eBUS
Plnicí výkon
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Regulátor eBUS
Plnicí výkon
Vyrovnávací doba
Zpět

Výběr

Konfigurace zařízení
Plnicí výkon
Vyrovnávací doba
Verze softwaru
Zpět
Servisní rovina
Testovací menu
Konfigurace zařízení
Resets
Zpět

Výběr

Výběr

Resets
Výrobní nastavení
Solární zisk
--------------------------Zpět

Výběr

Resets
Výrobní nastavení
Solární zisk
--------------------------Zpět
Servisní rovina
Konfigurace zařízení
Resets
Průvodce instalací
Zpět
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Výběr

Výběr

Spínací rozdíl
T5/T6 teplotní
rozdíl
0
Zpět
Regulátor eBUS

nerozpoznán
Zpět
Plnicí výkon

0
Zpět
Vyrovnávací doba

0
Zpět
Verze softwaru

SMU
Zpět
Výrobní nastavení
Obnovit?
Ne
Zpět
Solární zisk
Nastavit zpět?
Ne
Zpět

Ke spuštění
průvodce instalací
stiskněte OK
Storno

OK
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B

Schéma zapojení

HMU

T1

X51

T2

T5
T6
eBus

T3
T4
flow

SMU

STW1

X2
X1

STW2

X3

eBus
UV5

X8
X7
X6

P3
P2
P1

X5
230VAC

X4
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Rejstřík
Rejstřík
B
Bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní ventil.......................................................... 3
Expanzní nádoba............................................................. 3
Č
Čelní kryt
sejmutí ........................................................................... 11
Číslo výrobku......................................................................... 6
L
Likvidace
Opotřebované díly ......................................................... 28
Solární jednotka............................................................. 28
solární kapalina.............................................................. 28
vadné součásti............................................................... 28
N
Náhradní díly ....................................................................... 25
Návod
Platnost............................................................................ 6
O
Odstavení z provozu
Solární jednotka............................................................. 28
P
Podmínky
Systém............................................................................. 6
Průvodce instalací ............................................................... 20
Předání
Provozovatel .................................................................. 24
Předpisy ................................................................................ 4
S
Solární jednotka
likvidace ......................................................................... 28
předání........................................................................... 24
vybalení ......................................................................... 10
zavěsit............................................................................ 11
Solární kapalina
doplnění ......................................................................... 19
kontrola .......................................................................... 25
likvidace ......................................................................... 28
vyměnit .......................................................................... 25
vypuštění ....................................................................... 25
Solární okruh
napouštění ..................................................................... 19
Solární zařízení
netěsné ............................................................................ 4
Systém
Podmínky......................................................................... 6
Systémový regulátor
připojení ......................................................................... 14
T
Teplotní čidlo akumulačního zásobníku
připojení ......................................................................... 14
Teplotní čidlo kolektoru,
připojení ......................................................................... 14
Topný systém
netěsný ............................................................................ 4
V
Vedení
maximální délka............................................................... 4
Minimální průřez .............................................................. 4
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Požadavky ....................................................................... 4
Z
Základní modul
zavěsit............................................................................ 11
Zařízení
netěsné ............................................................................ 4
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