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1

Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací.
Společně s tímto návodem k instalaci platí také další
podklady.
Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu neručíme.

1.1

1.3

Použité symboly

Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uváděny:

a

Symbol ohrožení:
– Bezprostřední ohrožení života
– Nebezpečí těžkých poranění
– Nebezpečí lehkých poranění

e
b

Symbol ohrožení:
– Ohrožení života elektrickým proudem

Související dokumentace

Pro provozovatele zařízení:
– Návod k obsluze
solární nabíjecí stanice VPM S
– Návod k obsluze
vyrovnávacího zásobníku VPS ... /2

č. 0020099503
č. 0020099501

Eventuálně:
– Návody k obsluze veškerého použitého příslušenství

Pro servisního technika:
– Návod k montáži solárních kolektorů
– Návod k instalaci
vyrovnávacího zásobníku VPS ... /2 č. 0020099500
– Návod k instalaci systému
vyrovnávacích zásobníků allSTOR
č. 0020099506
Eventuálně:
– Návody k montáži, obsluze a instalaci veškerého
použitého příslušenství

i
>

1.4

1.2

Archivace podkladů

> Tento návod k instalaci a také všechnu související
dokumentaci a případně potřebné pomůcky předejte
provozovateli zařízení.
Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody i pomůcky byly
v případě potřeby k dispozici.

Symbol užitečných pokynů a informací

Symbol potřebné činnosti

Platnost návodu

Tento návod na instalaci platí výlučně pro zařízení
s následujícími čísly zboží:
Označení typu

> Při instalaci solární nabíjecí stanice VPM s dodržujte
všechny návody k instalaci platné pro konstrukční díly
a komponenty zařízení. Tyto návody k instalaci jsou
přiloženy k součástem zařízení a doplňujícím komponentům.

Symbol ohrožení:
– Riziko věcných škod
– Riziko ekologických škod

Číslo zboží

Solární nabíjecí stanice
VPM 20 S

0020071488

VPM 60 S

0020079950

Solární expanzní nádoby
18 l

302097

25 l

302098

35 l

302428

50 l

302496

80 l

302497

100 l

0020020655

Solární předřazené nádoby
5l

302405

12 l

0020048752

18 l

0020048753

Tab. 1.1 Typová označení a čísla zboží

Číslo zboží najdete na typovém štítku zařízení. Typové
štítky příslušenství jsou natištěny na balení.
Typový štítek se nachází uvnitř solární nabíjecí stanice,
dole vpravo na nosné desce.
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2 Bezpečnost

2

Bezpečnost

2.1

2.2

Bezpečnostní a výstražné pokyny

> Při instalaci solární nabíjecí stanice VPM s dodržujte
obecné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1

Klasifikace výstražných pokynů

Výstražné pokyny jsou následovně klasifikovány
výstražnými značkami a signálními slovy, pokud jde o
stupeň možného nebezpečí:
Výstražný
symbol

a
e
a
b

Signální
slovo

Vysvětlení

Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení
života nebo nebezpečí
těžkého poranění

Nebezpečí!

Ohrožení života elektrickým proudem

Varování!

Nebezpečí lehkých poranění

Pozor!

Riziko věcných škod nebo
poškození životního prostředí

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2

Struktura výstražných pokynů

Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního
principu:

a

4

Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí
> Opatření k odvrácení nebezpečí.

Použití v souladu s určením

Solární nabíjecí stanice VPM S je zkonstruována na
základě moderní techniky a uznávaných bezpečnostních
pravidel. Přesto může při neodborném používání nebo
použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví
a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení
zařízení či jiných věcných hodnot.
Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými
schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými
znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení
zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud
nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto
zařízení náležitě zaškoleny.
Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály
děti.
Solární nabíjecí stanice VPM S je určena pro použití
v solárních okruzích. Solární systém Vaillant se používá
jako solární zařízení k solární podpoře vytápění nebo
přípravy teplé vody.
Vzniká systémové oddělení mezi polem solárních kolektorů a vyrovnávacím zásobníkem VPS/2.
Solární nabíjecí stanice VPM S je určena jen k ohřevu
topné vody ve vyrovnávacím zásobníku VPS/2.
Solární nabíjecí stanice VPM S může být používána jen
s hotovou směsí solární kapaliny Vaillant. Není přípustné
přímé protékání vody solární stranou.
Solární nabíjecí stanice není určena k přímé úpravě
teplé vody.
Solární nabíjecí stanice VPM S byla vyvinuta speciálně
pro použití v systému s vyrovnávacím zásobníkem
VPS/2 (interní regulační algoritmy jsou přizpůsobeny
tomuto systému), interní regulace nemůže být přizpůsobena. Instalace s jinými zásobníky je možná jen při
zohlednění interní regulace.
Solární nabíjecí stanice VPM S byla vyvinuta speciálně
pro solární kolektory Vaillant auroTHERM (VTK a VFK).
Komponenty v solárním okruhu pro použití se solární
kapalinou Vaillant.
Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za
takto vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou
odpovědnost. Riziko nese samotný provozovatel.
k použití v souladu s určením patří také dodržování
návodu k obsluze a instalaci a všech dalších platných
podkladů.
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Bezpečnost 2

2.3

Obecné bezpečnostní pokyny

Instalace a montáž
Instalaci, nastavení, údržbu a opravy solární nabíjecí stanice VPM s smí provádět pouze specializovaný servis.
Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu.
Solární nabíjecí stanice VPM S může být instalována jen
podle popisu v tomto návodu k instalaci. Interní komponenty jsou odkázány na takovou instalaci.
> Ověřte, zda má být stanice čerstvé vody VPM W připojena k vyrovnávacímu zásobníku VPS/2.
> Nejdříve stanici čerstvé vody VPM W namontujte na
vyrovnávací zásobník VPS/2, viz popis v příslušném
návodu k instalaci.
> Nejdříve potrubí stanice čerstvé vody VPM W namontujte podle popisu v příslušném návodu k instalaci.
Připojení potrubí stanice čerstvé vody VPM W po montáži solární nabíjecí stanice VPM S je možné jen za
ztížených podmínek.
> Při pokládání potrubí dbejte na dostatek volného prostoru nad vyrovnávacím zásobníkem VPS/2, aby
mohlo být víko položeno na vyrovnávací zásobník
VPS/2, pod kterým budou položena elektrická připojovací vedení.

Nebezpečí opaření žhavou solární kapalinou!
Horká solární kapalina může unikat pojistným ventilem
v místnosti instalace.
> Zajistěte, aby nikdo nebyl ohrožen vystupující horkou
solární kapalinou.
> Ke vhodné sběrné nádrži instalujte vyúsťovací potrubí
pojistného ventilu odolné vůči teplu.
> Vyúsťovací potrubí veďte se spádem ke sběrné
nádrži.
> Sběrnou nádrž postavte tak, aby se nemohla převrhnout.
> Přesvědčte se, zda je izolace solárního okruhu odolná
vůči teplotě asi do 140 °C.

Nebezpečí otravy a poleptání!
Neodborná manipulace s chemickými prostředky může
vést k otravám a poleptání.
> S chemickými prostředky zacházejte opatrně
a dodržujte bezpečnostní pokyny přiložené k čisticím
kapalinám.

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li solární nabíjecí stanice mimo provoz po delší
dobu (např. zimní dovolená) v nevyhřívané místnosti,
pak mohou kapaliny v solární nabíjecí stanici a potrubí
zamrznout.
> Solární nabíjecí stanici VPM s instalujte do suché
a vesměs nezamrzající místnosti instalace.
> Solární nabíjecí stanici VPM S ukládejte v nezamrzajících oblastech.

Věcné škody v důsledku neodborného používání
a/nebo nevhodného nástroje
Neodborné použití nebo nevhodné nástroje mohou mít
za následek věcné škody (např. únik vody)!
> Při utahování nebo uvolňování šroubových spojů
v zásadě používejte vhodné stranové klíče (otevřené
klíče).
> Nepoužívejte hasáky, prodloužení atd.

Netěsnosti kvůli mechanickému napětí
Neodborná instalace může způsobit netěsnosti.
> Abyste zabránili netěsnostem, dbejte, aby na potrubí
nevznikala mechanická napětí.
> Na potrubí nezavěšujte žádné zátěže (např. oděv).

Bezpečnostní odstup
Je-li vzdálenost mezi solární nabíjecí stanicí VPM S
a kolektorovým polem menší než 5 m, může při stagnaci
solárních kolektorů (pára v kolektoru) pára vniknout až
do solární nabíjecí stanice.
Je-li potrubí delší než 30 m, pak již nelze zaručit perfektní naskočení čerpadla ke kontrole teploty kolektoru.
> Zajistěte, aby bylo potrubí mezi solární nabíjecí stanicí VPM s a kolektorovým polem dlouhé minimálně
5 m a maximální 30 m.

Změny v okolí solární nabíjecí stanice
Na následujících zařízeních nesmíte provádět žádné
změny, pokud by mohly ovlivnit provozní bezpečnost
solární nabíjecí stanice VPM S:
– na vyrovnávacím zásobníku VPS/2,
– na vedení solární nabíjecí stanice VPM s a k topnému
tělesu,
– na odvodním vedení a bezpečnostním ventilu pro
solární kapalinu,
– na elektrickém přívodním vedení a
– dle místních konstrukčních podmínek.
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2 Bezpečnost

2.4

Předpisy

Solární nabíjecí stanici VPM s musí instalovat specializovaný servis, který odpovídá za dodržení stávajících
norem a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto
návodu, nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost.
> K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
Minimální průřez vedení:
1,5 mm2
– Připojovací vedení 230 V
– Nízkonapěťová vedení
(rozvod sběrnice eBUS)
0,75 mm2

Normy

2.5.1

Přehled norem EU

ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems –
Part 1: Performance rating procedure using indoor test
methods
ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to
material selection with regard to internal corrosion

Nesmí být překročeny následující maximální délky
vedení:
300 m
– Rozvod sběrnice eBUS
Vedení čidla a sběrnicová vedení při délce více než 10 m
nesmí probíhat paralelně s vedením 230 V.
> Připojovací vedení položte samostatně.
> Všechna připojovací vedení musí být ve skříni upevněna přiloženými držáky kabelu.
> Volné svorky zařízení nepoužívejte jako pomocné
svorky pro další el. zapojení.
> Komponenty systému instalujte v suchých prostorách.

2.5

EV 12977-2
Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy
zhotovené podle požadavku zákazníka, část 2: Zkušební
postupy

ČSN EN 62305-1
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3
Ochrana před bleskem - Část 3:
Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Zásobník a montáž zásobníku
EN 12977-3
Termické solární systémy a jejich komponenty; Zařízení
zhotovená podle požadavku zákazníka, Část 3: Kontrola
výkonu zásobníků teplé vody pro solární zařízení

Solární zařízení, všeobecně
2.6
ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory Část 2: Zkušební metody
EN 12976-1
Termické solární systémy a jejich komponenty;
Prefabrikované systémy, část 1: Všeobecné požadavky

Označení CE

Označení CE potvrzuje, že solární nabíjecí stanice
VPM s ve spojení s topnými zařízeními Vaillant odpovídá
základním požadavkům následujících směrnic:
– Směrnice o elektrických zařízeních určených pro
používání v určitých mezích napětí (směrnice
Rady 2006/95/EHS)
– Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice č. 89/336/EHS)

EN 12976-2
Termické solární systémy a jejich komponenty;
Prefabrikované systémy, část 2: Zkušební postupy
EV 12977-1
Termické solární systémy a jejich komponenty;
Zařízení zhotovená podle požadavku zákazníka, část 1:
Všeobecné požadavky
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Popis zařízení a funkce 3

3

Poz. VPM 20 S

Popis zařízení a funkce

VPM 60 S

20 Vstupní ventil

3.1

Přehled
1

2

3

27

4

26

21

Solární okruh, vstup

22

Přípojka eBus

23

Teplotní čidlo T1

24 Přibližovací snímač
Odvzdušňovací nádoba s integrovaným uzavíracím ventilem
25
a zpětnou klapkou
26 Regulace a displej
27

Připojovací vedení 230 V, 4 m

25
Tab. 3.1 Přehled solární nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S
(pokr.)

24
5

23

Přehled příslušenství

22

6

21

7

20

8

19

9

Ks

18
10
17
11

16
15

12

14

13

Obr. 3.1 Přehled solární nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S
Poz. VPM 20 S
1

Teplotní čidlo T2

2

Solární okruh, zpětný tok

3

VPM 60 S

5

Uzavírací ventil se zpětnou klapkou
Bezpečnostní skupina s manometrem, napouštěcím kohoutem a připojení pro solární expanzní nádoby
Kabelová průchodka

6

Solární čerpadlo

7

Opěra k upevnění ovládací skříňky

8

Plnicí a vypouštěcí ventil

4

9

Teplotní čidlo T4

10

Čerpadlo zásobníku

11

Kabelová průchodka

12

Délka rozvodu sběrnice eBUS 1720 mm, předmontovaný

13

Zpětný ventil

14

Okruh vyrovnávacího zásobníku, zpětný tok

15

17

Čidlo toku DN 10
Deskový výměník tepla
20 Desky
Snímač teploty

18

Teplotní čidlo T3

19

Okruh vyrovnávacího zásobníku, vstup

16

Název

1

Solární předřazená nádoba 5 l, 12 l nebo 18 l (volitelně)

1

Zachycovací nádržka

1

Solární expanzní nádoba
18 l, 25 l, 35 l, 50 l, 80 l nebo 100 l

Tab. 3.2 Přehled příslušenství

Přehled systému
Solární systém, tedy jeho základní vybavení se skládá
z následujících komponent:
– solární nabíjecí stanice,
– pole solárních kolektorů,
– vyrovnávacího zásobníku,
– stanice čerstvé vody,
– topného tělesa a
– volitelného regulátoru.
Možnosti použití solární nabíjecí stanice jsou znázorněny ve schématech hydrauliky.
Schémata hydrauliky jsou zobrazena v plánovacích
informacích (PLI) pro návod k instalaci systému vyrovnávacích zásobníků allSTOR a tam je možné si je prohlédnout.

Čidlo toku DN 15
Deskový výměník tepla
48 Desky

Tab. 3.1 Přehled solární nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S
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Přehled příslušenství pro solární nabíjecí stanici
VPM 20 S

Ochrana před mrazem
Funkce ochrany před mrazem je u solární nabíjecí stanice stále aktivní. Funkce ochrany před mrazem slouží
k ochraně solární nabíjecí stanice před mrazem.
Teplotními čidly T3 a T4 se kontroluje teplota v okruhu
vyrovnávacího zásobníku (v tomto okruhu se nachází
topná voda). Je-li u jednoho z těchto teplotních čidel
naměřena teplota menší než 7 °C, pak je spuštěno čerpadlo zásobníku k zahřátí solární nabíjecí stanice. Čerpadlo zásobníku běží v tomto režimu s minimálními otáčkami.
Pokud čerpadlo zásobníku běží, je teplota na vstupu
solárního okruhu kontrolována teplotním čidlem T1.
Solární čerpadlo nebude uvedeno do provozu. Je-li na
teplotním čidle T1 naměřena teplota větší než 3 °C, pak
se čerpadlo zásobníku vypne.

1
2
3

Obr. 3.2 Přehled příslušenství pro VPM 20 S
Poz.

Ks

Název

1

1

Hrdlo 3/4"

2

1

Držák přístroje pro solární expanzní nádobu

3

1

Šrouby a hmoždinky k upevnění držáku přístroje

Tab. 3.3 Přehled příslušenství pro VPM 20 S

3.2

Funkce

Solární nabíjecí stanice zajišťuje přepravu tepla z kolektorového pole do vyrovnávacího zásobníku. Solární nabíjecí stanice s integrovaným regulátorem je vybavena
všemi potřebnými parametry.
U solární nabíjecí stanice jsou integrovány všechny hydraulické a elektrické konstrukční skupiny.
Dodatečná instalace senzoru kolektoru nebo zásobníku
odpadá. Solární nabíjecí stanice samočinně řídí potřebný
objem průtoku (není potřeba provádět nastavení).
V případě potřeby mohou být některé parametry nastaveny regulátorem VRS 620/3 nebo vrDIALOG
a vrnetDIALOG.
Následující hodnoty lze nastavit regulátorem VRS 620/3
Vaillant:
– Místo instalace zařízení
– Maximální teplota vody připojeného zásobníku
– Čas

i

Jako bezpečnostní zařízení má solární nabíjecí stanice vestavěné teplotní čidlo. Snímač
teploty omezuje maximální solární nabíjecí
teplotu a v případě potřeby vypíná solární
čerpadlo.

i

Ochranná funkce solárního okruhu chrání
solární okruh v případě stagnace před poškozením a vypíná solární čerpadlo.
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3.2.1 Displej
Solární nabíjecí stanice je vybavena přibližovacím snímačem. Jakmile se solární nabíjecí stanice přiblíží, rozsvítí
se displej. Displej se zase automaticky vypne.
Na displeji můžete odečítat následovně vysvětlené informace.

V případě poruchy jsou na displeji zobrazeny možné
poruchy. v tomto případě je displej trvale osvětlen
a bliká symbol otevřeného klíče.

Obr. 3.3 Displej solární nabíjecí stanice

Obr. 3.4 Zobrazení chybového hlášení F01

DP1 a DP2: Je-li přesný čas nastaven externím regulátorem (VRS 620/3), pak je zobrazen tepelný přínos ze
solární energie za den.
Je-li nastaven přesný čas, pak interní sluneční kalendář
v solární nabíjecí stanici vypočítá východ a západ slunce.
Není-li nastaven čas a datum, zůstanou pole prázdná.
Naskočení čerpadla ke kontrole teploty kolektorů se
poté koná každých 10 minut (čerpadlo každých 10 minut
automaticky naskočí), pokud solární stanice vypočítala,
že slunce vyšlo. Aby mohl být výpočet proveden, musí
solární nabíjecí stanice znát přesný čas a stanoviště.
Tyto informace jsou přenášeny rozvodem sběrnice eBus,
je-li solární stanice spojena s regulátorem VRS 620/3
a bylo vybráno stanoviště. Bez nastavení přesného času
bude naskočení čerpadla prováděno i v noci.

Zobrazení chybových hlášení v poli DP1

Zobrazení chybových hlášení v poli DP1

Indikace

Závada

F01 a otevřený klíč

Snímač teploty T1 přerušení

F02 a otevřený klíč

Snímač teploty T2 přerušení

F03 a otevřený klíč

Snímač teploty T3 přerušení

F04 a otevřený klíč

Snímač teploty T4 přerušení

Tab. 3.4 Zobrazení chybových hlášení a jejich význam

DP3 a DP4: Ukazatel solární energie v kWh od instalace.
DP5: Symbol čerpadla bliká, pokud zařízení stanoví teplotu kolektoru. v tomto případě je také zobrazeno DP7
a DP8.
DP6: Zásobník se nabíjí (DP5 není již zobrazeno).
DP7 a DP8: Zobrazení teploty v °C na vstupu solárního
okruhu.
DP9: Symbol OK se objeví jen tehdy, jsou-li funkce
všech připojených snímačů v pořádku a solární nabíjecí
stanice pracuje v normálním provozu.
DP10: Symbol otevřeného klíče se objeví, jsou-li snímače
defektní.

Návod k instalaci a údržbě solární nabíjecí stanice VPM S 0020099502_00
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3.2.2
Provozní režimy
Solární nabíjecí stanicí můžete realizovat různé konfigurace solárního systému k ohřevu vody nebo systému
vytápění se solární podporou vytápění.

3.3

Hydraulické napojení

1

Samostatný provoz
Po elektrickém zapojení a uvedení do provozu spustí
zařízení každých 10 minut solární čerpadlo a zkontroluje
teplotu kolektoru. Čerpadlo zásobníku se spustí jen
tehdy, je-li možný tepelný přínos ze solární energie.
Solární nabíjecí stanici můžete používat bez externího
regulátoru nebo regulace topného tělesa. Samostatný
provoz je zajištěn parametry nastavení z výroby.
Samostatný provoz může probíhat s vyrovnávacím
zásobníkem VPS/2 nebo jiným zásobníkem. Interní parametry jsou optimalizovány na vyrovnávací zásobník VPS/2.
To znamená, že se solární nabíjecí stanice nejdříve
pokusí vyhřát vyrovnávací zásobník na 65 °C. Poté se
zásobník zahřívá na 95 °C. Pokud by zahřívání 65 °C
nebylo možné, bude regulování zásobník vyhřívat
pomalu a s nízkými teplotami.
Nejsou potřebná další přizpůsobení regulace nebo čidla
v kolektoru nebo zásobníku.
Systém Vaillant s externím regulátorem
(VRS 620/3)
V solární nabíjecí stanici uložená výrobní nastavení čerpadel, podmínek zapnutí a vypnutí, bezpečnostních teplot a funkce ochrany před mrazem jsou přednastavena
a nemohou být ovlivněna.
Regulátorem VRS 620/3 zadáte:
– stanoviště zařízení,
– maximální teplotu připojeného zásobníku,
– žádanou hodnotu teplotu vody,
– žádanou hodnotu vyhřívání a
– přesný čas.
Jsou-li tyto hodnoty na regulátoru VRS 620/3 změněny,
pak budou hodnoty automaticky přeneseny na solární
nabíjecí stanici.
Dodatečně může být na regulátoru znázorněna grafika
solárního výsledku.
Sběrnicí eBUS budou odeslána data solární nabíjecí stanice, takže bude možné si na tomto regulátoru přečíst
informace solární nabíjecí stanice.
K regulátoru VRS 620/3 jsou prostřednictvím sběrnice
eBUS připojeny všechny další možné komponenty (stanice čerstvé vody, topné těleso), aby regulátor mohl
vzájemně optimálně sladit stávající a potřebné energie.
Regulace pro takový systémový svazek je integrována
v regulátoru VRS 620/3.
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Obr. 3.5 Principiální skica hydraulického napojení solární
nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S
Legenda
1 Kolektorové pole
2 Bezpečnostní skupina
3 Manometr
4 Plnicí a vypouštěcí ventil
5 Sběrná nádoba
6 Předřazená nádoba (volitelné)
7 Expanzní nádoba s rychlospojkou
8 Plnicí a vypouštěcí ventil
9 Čerpadlo zásobníku
10 Teplotní čidlo T4
11 Vyrovnávací zásobník VPS/2
12 Deskový výměník tepla
13 Solární čerpadlo
14 Uzavírací ventil, zpětný tok
15 Zpětná klapka
16 Odvzdušňovací nádoba
17 Uzavírací ventil, vstup
18 Zpětná klapka
19 Solární nabíjecí stanice

Návod k instalaci a údržbě solární nabíjecí stanice VPM S 0020099502_00

Upozornění k potrubnímu systému 4

4
4.1

Upozornění k potrubnímu systému
Všeobecné pokyny k provedení

a
b

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření unikající horkou solární
kapalinou!
Vysoké teploty solární kapaliny mohou poškodit plastové trubky. Může unikat horká solární
kapalina a způsobit opaření.
> Používejte předběžně izolované flexní
trubky z nerezové oceli, příslušenství Vaillant nebo měděné trubky.

4.2

Materiál

b

Pozor!
Nebezpečí poškození solárního zařízení!
Tlakové fitinky musí být příslušně dimenzovány pro vysoké solární teploty. Krátkodobě
mohou vznikat teploty až 200 °C.
> S výrobcem tlakových fitinků si promluvte
o jejich odolnosti vůči teplotám.

> Přednostně používejte předběžně izolované flexní
trubky z nerezové oceli, příslušenství Vaillant nebo
měděné trubky.

Pozor!
Nebezpečí poškození úderem blesku!
Úder blesku může poškodit elektroniku
v solárním, topném systému nebo v domě.
> Pro vyrovnání potenciálu solární okruh
uzemněte.
> Na solární okruh namontujte zemnicí
potrubní objímky.
> Zemnicí potrubní objímky vedením 16 mm2
spojte s lištou potenciálu.
> Solární kolektory připojte k ochraně domu
proti blesku, je-li k dispozici.

Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém,
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která
je teplonosným médiem.
Dodržujte následující předpoklady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná nejvyšší využití energie:
Vzduch v systému podstatně ovlivňuje účinnost solárního zařízení.
> Při uvádění do provozu a údržbě úplně odvzdušněte
solární zařízení.
> Dbejte na průměr potrubí.
> Před uvedením do provozu vypláchněte solární zařízení.
> Dimenzujte veškeré součásti zařízení tak, aby byl
zaručen objem průtoku rovnoměrný s požadovaným
jmenovitým průtokem.
> Zajistěte dostatečnou izolaci potrubí, aby nedocházelo k nadměrné ztrátě tepelné energie před spotřebičem.
> Používejte izolaci odolnou vůči teplotě
minimálně 140 °C.
> Zajistěte, aby byla izolace ve venkovní oblasti odolná
vůči záření UV a "klovnutí ptáky".
> Měděná potrubí můžete spájet na tvrdo nebo slisovat.
> V solární zařízení nepoužívejte plastové trubky.
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5
5.1

Instalace

Poz.

Ks

1

2

2

2

3

1

1

4

1

Bezpečnostní skupina s manometrem, napouštěcím
kohoutem a připojení pro solární expanzní nádoby

5

1

Solární stanice VPM 20 S/VPM 60 S

2

6

2

Návod k obsluze, návod k instalaci

Rozsah dodávky a příslušenství

3

4

VPM 20 S

VPM 60 S

Spojovací hrdla s pojistnými kroužky
Těsnění 3/4" pro vstup a zpětný tok solárního
okruhu
Kryt

Tab. 5.1 Rozsah dodávky solární nabíjecí stanice
VPM 20 S/VPM 60 S
Poz.

Ks

Název

1

1

2

1

Hrdlo 3/4"
Držák přístroje pro solární expanzní nádobu

3

1

Šrouby a hmoždinky k upevnění držáku přístroje

Tab. 5.2 Rozsah dodávky příslušenství pro VPM 20 S

5

> Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.

6

Přehled dalšího příslušenství
Ks

Název

1

Solární předřazená nádoba 5 l, 12 l nebo 18 l (volitelně)

1

Zachycovací nádržka

1

Solární expanzní nádoba
18 l, 25 l, 35 l, 50 l, 80 l nebo 100 l

Tab. 5.3 Přehled dalšího příslušenství
Obr. 5.1 Rozsah dodávky solární nabíjecí stanice
VPM 20 S/VPM 60 S

1
2
3

Obr. 5.2 Rozsah dodávky příslušenství pro VPM 20 S
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5.2

Přepravní pokyny

b

Pozor!
Nebezpečí poškození solární nabíjecí stanice!
Displeji solární nabíjecí stanice je citlivý na
mráz.
> Solární nabíjecí stanici ukládejte v nezamrzajících oblastech.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození závitu!
Nechráněné závity mohou být při přepravě
poškozeny.
> Dávejte pozor, abyste při přepravě nepoškodili nechráněný závit.

Solární nabíjecí stanice se dodává v jednom balení.
> Solární nabíjecí stanici dopravte na místo instalace.
Pro přepravu může solární nabíjecí stanice zůstat
v obalu.
Síťová zásuvka musí být v blízkosti, aby mohlo být připojeno připojovací vedení solární nabíjecí stanice o délce
asi 4 m.

5.3

Místo instalace

b

Pozor!
Nebezpečí poškození unikající solární kapalinou!
V případě poškození může ze solární nabíjecí
stanice uniknout veškerá solární kapalina.
> Místo instalace vyberte tak, aby v případě
poškození mohla být bezpečně zachycena
větší množství solární kapaliny.
> Solární kapalinu nevylévejte do odpadu, ale
shromažďujte je ve vhodných nádobách.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození zařízení!
Voda může při mrazu v solární nabíjecí stanici
zamrznout a způsobit poškození zařízení
a škody v místnosti instalace.
> Zařízení instalujte pouze v místnostech
chráněných proti mrazu.
> Zajistěte, aby bylo místo instalace suché
a nebylo ohroženo mrazem.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození unikající vodou!
V případě poškození může ze solární nabíjecí
stanice uniknout veškerá voda.
> Místo instalace vyberte tak, aby v případě
poškození mohla být bezpečně odvedena
větší množství vody (např. podlahová
výpusť).

Teplota prostředí v místě instalace může činit maximálně 40 °C.
Solární nabíjecí stanice je vyvinuta k instalaci na vyrovnávací zásobník. Tak budou tepelné ztráty co nejnižší.
> Zajistěte, aby bylo potrubí mezi solární nabíjecí stanicí a kolektorovým polem dlouhé minimálně 5 m
a maximální 30 m.
> Aby nedocházelo k tepelným ztrátám, všechna
potrubí opatřete solární tepelnou izolací, s odolností
vůči teplotě minimálně 140 °C.

Potřebné minimální vzdálenost
> Při instalaci zásobníku dbejte na dostatečné vzdálenosti od stěn, aby bylo možné provádět montáž
a údržbu.
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5.4

Montáž solární nabíjecí stanice na
vyrovnávací zásobník VPS/2

a

Nebezpečí!
Nebezpečí vzniku věcných škod nebo poranění osob v případě unikající horké solární
kapaliny!
Horká solární kapalina může unikat pojistným
ventilem v místnosti instalace.
> Zajistěte, aby nikdo nebyl ohrožen vystupující horkou solární kapalinou.
> Ke vhodné sběrné nádrži instalujte vyúsťovací potrubí pojistného ventilu odolné vůči
teplu.
> Vyúsťovací potrubí veďte se spádem ke
sběrné nádrži.
> Vyúsťovací potrubí neizolujte, aby se
nemohla solární kapalina ochlazovat.
> Sběrnou nádrž postavte tak, aby se
nemohla převrhnout.

a

Nebezpečí!
Neodborná instalace může vést k ohrožení
osob nebo ke vzniku věcných škod!
Možné nebezpečí poranění osob a věcných
škod na solární nabíjecí stanici při montáži
bez pojistných kroužků.
> Pojistné kroužky rukou našroubujte na
určená hrdla tak, aby byla solární nabíjecí
stanice bezpečně upevněna na vyrovnávacím zásobníku.

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění nebo věcných škod
v případě neodborné instalace!
Nebezpečí převrhnutí u vyrovnávacího zásobníku VPS 300/2! Je-li nejdříve instalována
stanice čerstvé vody a/nebo solární nabíjecí
stanice, hrozí nebezpečí, že se zásobník převrhne směrem dopředu.
> Nejdříve položte potrubí zadních přípojek
tak, aby již nehrozilo nebezpečí převrhnutí
vyrovnávacího zásobníku.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození vlnitých trubek!
Při tvarování vlnitých trubek vstupu a zpětného toku hrozí nebezpečí, že se vlnité trubky
zlomí, pokud budou vícekrát ohnuty více než
30° v každém směru.
> Předběžně zohýbané vlnité trubky neohýbejte o více než 30° v každém směru.

> Ověřte, zda má být stanice čerstvé vody připojena
k vyrovnávacímu zásobníku.
> Nejdříve stanici čerstvé vody namontujte na vyrovnávací zásobník, viz popis v příslušném návodu k instalaci.
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> Nejdříve potrubí stanice čerstvé vody namontujte
podle popisu v příslušném návodu k instalaci.
> Položte připojovací vedení, viz popis v příslušném
návodu k instalaci.
Připojení potrubí stanice čerstvé vody po montáži
solární nabíjecí stanice je možné jen za ztížených podmínek.
> Při pokládání potrubí dbejte na dostatek volného prostoru nad vyrovnávacím zásobníkem, aby mohlo být
víko položeno na vyrovnávací zásobník, pod kterým
budou položena připojovací vedení.

1
3

2

Obr. 5.3 Montáž solární nabíjecí stanice na vyrovnávací
zásobník VPS/2
Legenda
1 Solární nabíjecí stanice
2 Pojistné kroužky
3 Spojovací hrdla

> Přesvědčte se, zda je vyrovnávací zásobník izolovaný,
pevně stojí a zda ještě není naplněný.
> Před montáží stanic se přesvědčte, zda jsou položena
zadní potrubí.
> Odstraňte víko vyrovnávacího zásobníku, aby pod ním
mohla vést připojovací vedení.
> Kryt solární nabíjecí stanice sejmete tím, že kryt
budete stahovat směrem dopředu.
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Obr. 5.4 Montáž solární nabíjecí stanice na vyrovnávací
zásobník VPS/2

6

3

Legenda
1 Ovládací skříňka
2 Kabelová průchodka
3 Opěra
4 Kabelová průchodka

5

4

> Spínací skříňku (1) vyklopíte nahoru tím, že opěru (3)
na pravé straně spínací skříňky posunete na stranu
a spínací skříňku upevníte.
> Vyjměte obě zátky z kabelových průchodek (2, 4)
solární nabíjecí stanice.
> Spojovací hrdla (¬ 3, Obr. 5.3) uvolněte z přípojek
vyrovnávacího zásobníku solární nabíjecí stanice.
> Samotěsnicí spojovací hrdla našroubujte do připravených přípojek vyrovnávacího zásobníku.
> Solární nabíjecí stanici (¬ 1, Obr. 5.3) nasuňte na spojovací hrdla.
> Umístíte-li solární nabíjecí stanici na vyrovnávací
zásobník, pak dávejte pozor, aby připojovací vedení
230 V leželo nad solární nabíjecí stanicí.
> Pojistné kroužky (¬ 2, Obr. 5.3, také ¬ 5, Obr. 5.5)
rukou pevně našroubujte na spojovací hrdla vstupu
a zpětného toku vyrovnávacího zásobníku, až bude
solární nabíjecí stanice hladce ležet na vyrovnávacím
zásobníku.

Obr. 5.5 Montáž solární nabíjecí stanice na vyrovnávací
zásobník VPS/2
Legenda
1 Vstupní ventil
2 Vlnitá trubka
3 Zpětný ventil
4 Vlnitá trubka
5 Pojistné kroužky
6 Spojovací hrdla

> Předběžně zohýbané vlnité trubky (2, 4) vstupu
a zpětného toku přípojek vyrovnávacího zásobníku
solární nabíjecí stanice vytvarujte tak, abyste mohli
vlnité trubky spojit se spojovacími hrdly (6) vyrovnávacího zásobníku.
> Spojovacími hrdly (6) sešroubujte vstup a zpětný tok.
> Otevřete ventily na vstupu a zpětném toku (1, 3) tak,
aby se při pozdějším plnění vyrovnávacího zásobníku
mohla voda dostat do solární nabíjecí stanice
a vzduch ze solární nabíjecí stanice unikal do vyrovnávacího zásobníku.
> Ovládací skříňku vyklopte směrem dolů.
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5.5

Montáž bezpečnostní skupiny

a

a

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření unikající horkou solární
kapalinou!
Z pojistného ventilu může unikat horká
solární kapalina a způsobit popálení osob.
> Zajistěte, aby nikdo nebyl ohrožen vystupující horkou solární kapalinou.
> Ke vhodné sběrné nádrži instalujte vyúsťovací potrubí odolné vůči teplu.
> Vyúsťovací potrubí veďte se spádem ke
sběrné nádrži.
> Vyúsťovací potrubí neizolujte, aby se
nemohla solární kapalina ochlazovat.
> Sběrnou nádrž postavte tak, aby se
nemohla převrhnout.
Nebezpečí!
Neodborná instalace může vést k ohrožení
osob nebo ke vzniku věcných škod!
Možné nebezpečí pro osoby a/nebo hmotných
škod na solární nabíjecí stanici při montáži
uzavíracího zařízení mezi solární nabíjecí stanici a bezpečnostní skupinu.
> Přesvědčte se, zda není mezi solární nabíjecí stanicí a bezpečnostní skupinou nainstalováno nějaké uzavírací zařízení.

Bezpečnostní skupina patří k rozsahu dodávky solární
nabíjecí stanice. Bezpečnostní skupina se skládá z jednoho pojistného ventilu, jednoho manometru ke kontrole tlaku solární kapaliny a napouštěcího kohoutu
k plnění solárního okruhu.
Pojistný ventil při překročení provozního tlaku 6 bar
vypouští horkou solární kapalinu vyúsťovacím potrubím
do sběrné nádrže.
> Namontujte bezpečnostní skupinu.
Nezbytná expanzní nádoba je k dostání jako příslušenství. Volitelnou předřazenou nádobu je možno také
dodat jako příslušenství.
> Dbejte, aby bylo v připojovacím kusu bezpečnostní
skupiny k dispozici integrované těsnění.
> Namontujte expanzní nádobu/předřazenou nádobu.
> Mezi připravenou přípojku na solární nabíjecí stanici
a bezpečnostní skupině neinstalujte uzavírací zařízení, je-li bezpečnostní skupina namontována v blízkosti solární nabíjecí stanice s izolovanou trubkou.
K lepšímu vyzařování tepla se doporučuje položit neizolovanou trubku.
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Obr. 5.6 Připojení bezpečnostní skupiny k solární nabíjecí
stanici
Legenda
1 Bezpečnostní skupina
2 Pojistný ventil, přípojka pro vyúsťovací potrubí
3 Napouštěcí kohout
4 Přípojka pro solární expanzní nádobu
5 Integrované těsnění

> Na výstup pojistného ventilu instalujte vyúsťovací
potrubí odolné vůči teplu.
> Vyúsťovací potrubí veďte se spádem ke vhodné
sběrné nádrži.

i

Alternativně k flexní trubce z nerezové ocele
můžete použít měděnou trubku o průměru
14 mm až 28 mm.
Dimenzování je závislé na velikosti zařízení.

i

Jako sběrnou nádrž můžete použít kanystr
solární kapaliny.
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5.6

Potrubí k připojení kolektorového pole

1

i
5.7

Solární předřazená nádoba

b

7

Integrací všech snímačů teploty není při
použití solárních kolektorů Vaillant (VTK/VFK)
možná záměna vstupního a výstupního
vedení. Průtok solárními kolektory může probíhat v každém směru.

Pozor!
Nebezpečí poškození solární expanzní
nádoby!
Vysoké teploty solární kapaliny mohou poškodit membránu solární expanzní nádoby.
> Nainstalujte solární předřazenou nádobu.

6
2
5

4

3

Vysoké teploty solární kapaliny mohou poškodit membránu solární expanzní nádoby. Solární předřazená
nádoba chrání solární expanzní nádobu před vysokými
teplotami.
Při nevhodné konfiguraci zařízení (např. příliš velké plochy kolektorů) může být solární expanzní nádoba
zatížena nedovoleně vysokými teplotami solární kapaliny při vypnutí zařízení. To v nepříznivém případě může
vést k přetížení membrány solární expanzní nádoby.
V takových případech Vaillant doporučuje instalaci
solární předřazené nádoby. Předřazením 5 l, 12 l nebo 18 l
solární kapaliny je solární expanzní nádoba chráněna
před nadměrnými teplotami.
Firma Vaillant obecně pro všechna solární zařízení
doporučuje instalaci solární předřazené nádoby.

Obr. 5.7 Připojovací potrubí – hydraulická montáž ke
kolektorovému poli
Legenda
1 Solární okruh, zpětný tok
2 Solární nabíjecí stanice, zpětný tok
3 Okruh vyrovnávacího zásobníku, zpětný tok
4 Solární okruh, vstup
5 Okruh vyrovnávacího zásobníku, vstup
6 Solární nabíjecí stanice, vstup
7 Solární okruh, vstup

i

Solární nabíjecí stanice je vybavena vnějším
závitem 3/4" k připojení, aby mohla být předběžně izolovaná flexní trubka z nerezové
ocele z programu příslušenství Vaillant přímo
namontována. Vlnitá trubka z nerezové ocele
DN 16 má jednu převlečnou matici 3/4" a lze ji
namontovat přímo. Vlnitá trubka z nerezové
ocele DN 20 potřebuje adaptér 3/4" na 1".

> Zpětný tok (2) solární nabíjecí stanice spojte se zpětným tokem (1) solárních kolektorů.
> Vstup (6) solární nabíjecí stanice spojte se vstupem
(7) solárních kolektorů.
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5.8

Solární expanzní nádoba, příslušenství
Vaillant

5.9

Solární expanzní nádoba je k dostání jako příslušenství
ve velikostech 18 l, 25 l, 35 l, 50 l, 80 l a 100 l.
Solární expanzní nádoba vyrovnává tlak v solárním
okruhu a zachycuje expanzní objem solární kapaliny.
Solární expanzní nádoba při zastavení solárního zařízení
zachycuje celkový objem solární kapaliny.
Celkový objem solární kapaliny vyplývá z objemu solárních kolektorů, výměníků tepla a připojených potrubí.

i

Vstupní tlak solární expanzní nádoby můžete
0,5 až 4,0 bar sladit s tlakem zařízení.

Spojení solární nabíjecí stanice se solární expanzní
nádobou 18 l, 25 l nebo 35 l
Solární expanzní nádoby 18 l, 25 l a 35 l jsou nástěnné.
Držák přístroje je obsažen v rozsahu dodávky solární
nabíjecí stanice VPM 20 S.
> Držák přístroje upevněte ke stěně pomocí hmoždinek
a šroubů.
> Solární expanzní nádobu namontujte na držák přístroje.
> Je-li k dispozici, namontujte solární expanzní nádobu.
> Solární nabíjecí stanici spojte se solární předřazenou
nádobou popř. se solární expanzní nádobou.

Spojení solární nabíjecí stanice se solární expanzní
nádobou 50 l, 80 l nebo 100 l
Solární expanzní nádoby 50 l, 80 l a 100 l jsou stojací.
Není zapotřebí držák přístroje dodaný se solární nabíjecí
stanicí.
> Nainstalujte solární expanzní nádobu.
> Je-li k dispozici, namontujte solární expanzní nádobu.
> Solární nabíjecí stanici spojte se solární předřazenou
nádobou popř. se solární expanzní nádobou.

Plnění solárního systému

a

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření unikající horkou solární
kapalinou!
Při plnění solárního okruhu může unikat
horká solární kapalina a tak dojít k opaření.
> Solární okruh plňte jen u studených kolektorů.
> Při slunečném počasí provádějte plnění
solárního okruhu v ranních a večerních
hodinách nebo u zakrytých solárních kolektorů.

b

Pozor!
Chybná funkce kvůli nesprávnému plnění
kolektorových řad!
V paralelně propojených řadách kolektorů
může v solárním zařízení zůstat vzduch. Paralelně zapojené řady kolektorů musí být jednotlivě vyplachovány a vyprazdňovány.
> Každou řadu kolektorů opatřete jedním
uzavíracím ventilem.
> Vždy vyplachujte jen jednu řadu kolektorů.
> Po vypláchnutí a vyprázdnění všech řad
otevřete všechny uzavírací ventily.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození solárního zařízení!
Netěsná šroubová spojení by mohla způsobit
vystřikování solární kapaliny nebo topné
vody.
> Zkontrolujte těsnost všech šroubových
spojení.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození solárního zařízení!
U solární kapaliny smíchané s vodou není
možná funkce k ochraně proti zamrznutí
a korozi.
> Solární kapaliny nesmíchejte s vodou nebo
jinými kapalinami.

i

K plnění solárního okruhu používejte
pojízdné napouštěcí zařízení Vaillant
(č. výr. 0020042548) nebo plnicí čerpadlo
Vaillant (č. výr. 302063, popř. 309650).
Napouštěcí zařízení je vybaveno potřebným
částicovým filtrem.
> Dodržujte příslušný návod k obsluze.

> K plnění solárního okruhu použijte výhradně hotovou
směs solární kapaliny Vaillant.
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Napouštění

Napouštění solárního systému
1
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b

4
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Pozor!
Nebezpečí poškození solárního zařízení!
Vzduch může být nasáván do solárního
okruhu, pokud nezohledníte napouštěcí zařízení.
> Nenechte napouštěcí zařízení pracovat bez
vašeho dozoru, aby se do solárního okruhu
nenasál nežádoucí vzduch!

> U větších solárních zařízení zohledněte, že nádoba
vždy obsahuje dostatek solární kapaliny.
> Případně použijte další nádoby.
> Než začnete s plněním zařízení, nastavte příslušným
způsobem vstupní tlak solární expanzní nádoby.
> Přesvědčte se, zda je plnicí čerpadlo vypnuté.
> Úplně otevřete napouštěcí a vypouštěcí ventily
(¬ 4, 8, Obr. 5.8) na solární nabíjecí stanici, aby byl
zajištěn maximální objem proudu.
> Otevřete uzavírací ventil (¬ 17, Obr. 5.8) na vstupu
solárního okruhu solární nabíjecí stanice.
> Uzavřete uzavírací ventil (¬ 14, Obr. 5.8) na výstupu
solárního okruhu solární nabíjecí stanice.

VPM 20/25 W
VPM 30/35 W

Obr. 5.8 Solární okruh a napouštěcí zařízení
Legenda
1 Kolektorové pole
2 Bezpečnostní skupina
3 Manometr
4 Plnicí a vypouštěcí ventil
5 Sběrná nádoba
6 Předřazená nádoba (volitelné)
7 Expanzní nádoba s rychlospojkou
8 Plnicí a vypouštěcí ventil
9 Čerpadlo zásobníku
10 Teplotní čidlo T4
11 Zpětná hadice
12 Deskový výměník tepla
13 Solární čerpadlo
14 Uzavírací ventil, zpětný tok
15 Zpětná klapka
16 Odvzdušňovací nádoba
17 Uzavírací ventil, vstup
18 Zpětná klapka
19 Solární nabíjecí stanice

i

Pokud napouštěcí zařízení špatně připojíte,
pak nebude napouštěcí zařízení fungovat.

> Zapněte plnicí čerpadlo na napouštěcím zařízení.
Plnicí čerpadlo čerpá solární kapalinu.
> Pozorujte přitom stav kapaliny v nádobě na solární
kapalinu.
> Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatečné množství
solární kapaliny, aby plnicí čerpadlo napouštěcího
zařízení neběželo na sucho.
Solární kapalina teď proudí do solárního okruhu.
> Zkontrolujte, zda solární kapalina neproudí ze zpětné
hadice (11) zpět do nádoby se solární kapalinou.
Pokud ze zpětné hadice vystupuje solární kapalina, tak
je systém téměř plný.
> Čerpadlo nechte nejméně 15 minut běžet.
Zajistíte tak dostatečné odvzdušnění solárního okruhu.

> Uzavírací ventily přestavujte jen pomocí vhodného
stranového klíče.
Uzavírací ventily (14, 17) mají zpětnou klapku (15, 18).
Uzavírací ventil a zpětná klapka jsou konstrukční díly.
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Odvzdušňovací šroub
Ve vstupu solární nabíjecí stanice, pod uzavíracím ventilem, se nachází odvzdušňovací šroub.

0°

0°
1

1

90 °

90 °
2

2

1

45 °

45 °
3

3

Obr. 5.9 Polohy ventilů v solární nabíjecí stanici
Legenda
1 Uzavírací ventil otevřený - provozní poloha, průtok, zpětná
klapka funguje
2 Uzavírací ventil uzavřený
3 Uzavírací ventil - poloha napouštění, kompletně otevřený (45°)
zpětná klapka se kompletně otevře

> Uzavírací ventil (¬ 14, Obr. 5.8) ve zpětném toku
solárního okruhu solární nabíjecí stanice nastavte na
45° (zpětná klapka nefunguje).
> Plnicí čerpadlo nechte dalších 5 minut běžet, aby se
odvzdušnila Část potrubí mezi napouštěcím a vypouštěcím ventilem (¬ Obr. 5.8), a výstup uzavíracího
ventilu (¬ 14, Obr. 5.8).
> Oba uzavírací ventily (¬ 4, 8, Obr. 5.8) nastavte do
provozní polohy (1).
> Uzavřete napouštěcí a vypouštěcí ventily
(¬ 4, 8, Obr. 5.8) a neprodleně odstavte plnicí
čerpadlo.
Odvzdušnění je považováno za úspěšné, pokud je kapalina v nádobě čirá a již z ní nevystupují vzduchové bublinky.
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Obr. 5.10 Odvzdušňovací šroub
Legenda
1 Odvzdušňovací šroub

> Otevřete odvzdušňovací šroub, až začne kapat solární
kapalina.
> Uzavřete odvzdušňovací šroub.
Zařízení je naplněno a odvzdušněno.
Kontrola těsnosti
Napouštěcí zařízení není ještě spojeno se solárním okruhem.
> Uzavřete napouštěcí a vypouštěcí ventil
(¬ 8, Obr. 5.8).
> Zapněte čerpadlo na napouštěcím zařízení.
> Tlak v solárním okruhu nechte stoupnout na 4,5 bar.
> Proveďte vizuální kontrolu všech potrubí a spojení
v solárním okruhu.
> Odstraňte případné netěsnosti a proveďte novou kontrolu.
> Nastavte systémový tlak podle popisu v návodu
k instalaci systému vyrovnávacího zásobníku allSTOR.
> Nasaďte víčka.
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5.10

Elektrické připojení solární nabíjecí stanice

e
b

Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života kvůli vodivým
přípojkám!
Při práci na otevřené solární nabíjecí stanici
a v ovládací skříňce topného tělesa hrozí
nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu
elektrickým proudem.
> Před zahájením prací na solární nabíjecí
stanici odpojte přívod proudu.
> Přívod proudu zajistěte proti opětovnému
zapnutí.
Pozor!
Nebezpečí poškození solárního čerpadla
a čerpadla zásobníku!
Po vytvoření elektrického připojení se automaticky spustí solární čerpadlo a čerpadlo
zásobníku a mohou běžet na sucho bez
solární kapaliny/vody.
> Napusťte solární nabíjecí stanici a vyrovnávací zásobník a zajistěte, aby byly připraveny k použití.
> Vytvořte elektrické připojení.

Solární nabíjecí stanici musí instalovat specializovaný
servis, který odpovídá za dodržení stávajících norem
a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto
návodu, nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost.
> K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
Minimální průřez vedení:
– Připojovací vedení 230 V
1,5 mm2
– Nízkonapěťová vedení
(rozvod sběrnice eBUS)
0,75 mm2
Nesmí být překročena následující maximální délka
vedení:
300 m
– Rozvod sběrnice eBUS
Vedení čidla a sběrnicová vedení při délce více než 10 m
nesmí probíhat paralelně s vedením 230 V.
> Připojovací vedení položte samostatně.
> Všechna připojovací vedení musí být ve skříni upevněna přiloženými držáky kabelu.
> Volné svorky zařízení nepoužívejte jako pomocné
svorky pro další el. zapojení.
> Komponenty systému instalujte v suchých prostorách.

5.10.1 Připojení rozvodu sběrnice eBUS a síťového
vedení
VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
4
1
vrnetDIALOG
VRS 620/3

230 V~

2
VPM 20 S
VPM 60 S

3

230 V~
Obr. 5.11 Připojení síťového vedení a spojení sběrnice eBUS
v systému (topné těleso)
Legenda
1 Stanice čerstvé vody
2 Solární nabíjecí stanice
3 Rozvod sběrnice eBUS (2vodičový)
4 Topné těleso

Odbočku pro spojení sběrnice eBUS k solární nabíjecí
stanici lze provést na libovolném místě systému sběrnice eBUS.

i

Přípojky sběrnice eBUS jsou bezpečné proti
přepólování, to znamená, že nemusíte při připojování vedení sběrnice eBUS dávat pozor
na pólování.

Solární nabíjecí stanice je připravená k připojení
s 230 V a dodává se s připojovacím vedením dlouhým
4 metry.
Síťové vedení pro solární nabíjecí stanici a event. příslušenství musí ležet nad vyrovnávacím zásobníkem.
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5 Instalace

5.10.2 Položení elektrických vedení na vyrovnávací
zásobník a solární nabíjecí stanici bez stanice
čerstvé vody

>
>
>
>
>

Krycí lišty zkraťte na vhodné délky.
Krycí lišty nasuňte na kabelový kanál.
Na vyrovnávací zásobník nasaďte víko.
Kryt nasaďte na solární nabíjecí stanici.
Při prvním uvádění do provozu připojte síťovou
zástrčku solární nabíjecí stanice.

i
i

Dvěma zátkami můžete zafixovat vedení
v kabelových průchodkách v solární nabíjecí
stanici.
Snímač proudu (¬ 15, Obr. 3.1) můžete napolohovat v rámci úhlu 90°. Poloha přípojky je
shora až dopředu.

Obr. 5.12 Položení elektrických vedení na vyrovnávací zásobník
a solární nabíjecí stanici bez stanice čerstvé vody

> Spínací skříňku vyklopíte nahoru tím, že opěru na
pravé straně spínací skříňky posunete na stranu a spínací skříňku upevníte.
> Externí rozvod sběrnice eBUS zvenčí asi 80 cm protáhněte horní kabelovou průchodkou v solární nabíjecí stanici (¬ výřez).
> Horní kabelovou průchodku uzavřete zátkou.
> Externí rozvod sběrnice eBUS položíte vlevo od spínací skříňky tak, že rozvod sběrnice eBUS protlačíte
nad ovládací skříňkou podél vnitřní zadní stěny
solární nabíjecí stanice.
> Externí rozvod sběrnice eBUS připojte k připravené
svorce na ovládací skříňce solární nabíjecí stanice.
> Všechna vedení v solární nabíjecí stanici spojte
držáky kabelů.
> Dbejte, aby byly zástrčky snímačů pevně připojeny.
> Ovládací skříňku vyklopte směrem dolů.
> Připojovací vedení položte do kabelového kanálu
vpředu na vyrovnávacím zásobníku.
> Připojovací vedení 230 V položte samostatně mimo
rozvod sběrnice eBUS.
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5.10.3 Položení elektrických vedení na vyrovnávací
zásobník a solární nabíjecí stanici se stanicí
čerstvé vody

> Externí rozvod sběrnice eBUS položíte vlevo od spínací skříňky tak, že rozvod sběrnice eBUS protlačíte
nad ovládací skříňkou podél vnitřní zadní stěny
solární nabíjecí stanice.
> Externí rozvod sběrnice eBUS připojte k připravené
svorce na ovládací skříňce solární nabíjecí stanice.
> Všechna vedení v solární nabíjecí stanici spojte
držáky kabelů.
> Dbejte, aby byly zástrčky snímačů pevně připojeny.
> Ovládací skříňku vyklopte směrem dolů.
> Připojovací vedení 230 V položte samostatně mimo
rozvody sběrnice eBUS.
> Krycí lištu zkraťte na vhodnou délku.
> Krycí lištu nasuňte na kabelový kanál.
> Na vyrovnávací zásobník nasaďte víko.
> Na solární nabíjecí stanici a stanici čerstvé vody
nasaďte kryty.
> Při prvním uvádění do provozu připojte síťovou
zástrčku solární nabíjecí stanice a stanice čerstvé
vody.

i
i

Dvěma zátkami můžete zafixovat vedení
v kabelových průchodkách v solární nabíjecí
stanici.
Snímač proudu (¬ 15, Obr. 3.1) můžete napolohovat v rámci úhlu 90°. Poloha přípojky je
shora až dopředu.

Obr. 5.13 Položení elektrických vedení na vyrovnávací zásobník
a solární nabíjecí stanici se stanicí čerstvé vody

> Připojovací vedení stanice čerstvé vody položte do
kabelového kanálu.
> Předmontovaný rozvod sběrnice eBUS (se zástrčkou)
prostrčte spodní kabelovou průchodkou (¬ spodní
výřez) v solární nabíjecí stanici až ke stanici čerstvé
vody.
> Spodní kabelovou průchodku uzavřete zátkou.
> Předmontovaný rozvod sběrnice eBUS shora zaveďte
do stanice čerstvé vody.
> Předmontovaný rozvod sběrnice eBUS položte až
k připojovací svorce.
> Připojte předmontovaný rozvod sběrnice eBUS k připojovací svorce.
> Připojíte-li regulátor, pak externí rozvod sběrnice
eBUS shora zaveďte do solární nabíjecí stanice.
> Spínací skříňku vyklopíte nahoru tím, že opěru na
pravé straně spínací skříňky posunete na stranu a spínací skříňku upevníte.
> Externí rozvod sběrnice eBUS zvenčí asi 80 cm protáhněte horní kabelovou průchodkou v solární nabíjecí stanici (¬ horní výřez).
> Horní kabelovou průchodku uzavřete zátkou.
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6 Uvedení do provozu

6

Uvedení do provozu

b

Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborná montáž/instalace může vést
k poškození solárního systému.
> V rámci uvedení do provozu proveďte
pomocí instalačního asistenta (možné jen
ve spojení s regulátorem VRS 620/3) test
funkce komponent.

První uvedení do provozu a ovládání zařízení a dále proškolení provozovatele musí být provedeny servisním
technikem.

6.1

Uvedení do provozu samostatné solární
nabíjecí stanice

Solární nabíjecí stanice je připravena k provozu po přiložení síťového napětí a po spojení sběrnice eBUS (volitelně).
Samostatný provoz solární nabíjecí stanice v prostředí
bez regulátoru Vaillant, se zajistí parametry nastavení
z výroby.

6.2

Uvedení solární nabíjecí stanice do provozu
s regulátorem

Uvedení solární nabíjecí stanice do provozu může být
také provedeno zároveň s uvedením do provozu regulátoru VRS 620/3.
Při uvádění do provozu s jedním regulátorem
VRS 620/3 mohou být čerpadla řízena prostřednictvím
testovacího menu regulátoru (viz návod k regulátoru
VRS 620/3).
Dále můžete na regulátoru VRS 620/3 nastavit následující parametry:
– přesný čas (důležité pro sluneční kalendář)
– stanoviště (důležité pro sluneční kalendář)
– maximální teplotu zásobníku
> Postupujte dle instrukcí uvedených v návodu
k obsluze regulátoru VRS 620/3.
> K tomu účelu proveďte zapojení solární nabíjecí stanice ze strany sběrnice eBUS.

24

Návod k instalaci a údržbě solární nabíjecí stanice VPM S 0020099502_00

Předání provozovateli 7

7

Předání provozovateli

Provozovatel zařízení musí být poučen o zacházení
a funkci jeho solární nabíjecí stanice.
> Uživateli předejte všechny návody a doklady zařízení,
které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval.
> Návod k obsluze projděte s provozovatelem.
> Eventuálně mu odpovězte na jeho otázky.
> Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní
pokyny, které musí dodržovat.
> Upozorněte provozovatele na nutnost pravidelné kontroly a údržby zařízení (smlouva o kontrole a údržbě).
> Upozorněte provozovatele, že návody musí zůstat
v blízkosti solární nabíjecí stanice.
> Upozorněte provozovatele, že na solární nabíjecí stanici nesmí ležet nějaké předměty, protože jinak by
došlo k hromadění tepla.
> Upozorněte provozovatele na funkci přibližovacího
snímače.
Jakmile se někdo přiblíží k solární nabíjecí stanici, rozsvítí se displej.
> Upozorněte provozovatele, že v provozu bez externího regulátoru je každých 10 minut spuštěno solární
čerpadlo (čerpadlo zásobníku zůstane vypnuté a tím
neodebírá teplo ze zásobníku).
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8 Rozpoznání a odstranění poruch

8

Rozpoznání a odstranění poruch

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může
negativně ovlivnit provozní bezpečnost
solární nabíjecí stanice.
> Zajistěte, aby údržbu nebo opravy solární
nabíjecí stanice prováděl jen kvalifikovaný
servisní technik.
Doporučujeme vám uzavřít smlouvu o
údržbě.

Informace o poruchách při provozu solární nabíjecí stanice, jejich možná příčina a odstranění jsou uvedeny
v následující tabulce.
Veškeré práce na solární nabíjecí stanici Vaillant (montáž, údržbu, opravy atd.) smí provádět pouze servisní
pracovníci.

Porucha

Možná příčina

Odstranění

Čerpadlo je hlučné.

1. Vzduch v čerpadle.

> Odvzdušněte čerpadlo. Odvzdušněte čerpadlo na integrovaném odvzdušňovacím zařízení a dalších odvzdušňovacích zařízeních (jsou-li k dispozici). (Příští den by
čerpadlo mělo klidně běžet, jinak postup zopakujte.)
> Zvyšte tlak v zařízení.

2. Nedostatečný tlak v zařízení.
Zařízení je hlučné.

Tlak v zařízení je příliš nízký.

Čerpadlo pracuje, ale z kolektoru (již) V systému vedení je vzduch.
nepřitéká teplá solární kapalina (čerpadlo se ohřívá). (Teploty výstupu
a zpětného toku jsou shodné nebo se
teplota zásobníku nezvyšuje nebo
jen pomalu.)

To jen normální v prvních dnech po plnění zařízení.
> Zvyšte tlak v zařízení.
> Zkontrolujte tlak v zařízení.
> Odvzdušnění proveďte na kolektoru nebo v solární nabíjecí stanici. Ve spojení s regulátorem VRS 620/3 může
být čerpadlo dálkově ovládáno prostřednictvím testovacího menu (dodržovat návod regulátoru VRS 620/3).
Čerpadlo pak spustit prostřednictvím tohoto režimu
a odvzdušnění provést na čerpadle, integrovaném
odvzdušňovacím zařízení a dalších odvzdušňovacích
zařízeních (jsou-li k dispozici).
Pokud se nedostaví zlepšení:
> Zkontrolovat potrubní vedení, zalomení atd. (např. na
nákružcích nebo na odbočce vodovodních vedení).
> Změňte vedení potrubí nebo nasaďte dodatečné
odvzdušňovací zařízení.

Tab. 8.1. Rozpoznání a odstranění poruch (pokračování na další
straně)
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Porucha

Možná příčina

Odstranění

Z kolektoru k solární nabíjecí stanici
neteče teplá solární kapalina.
Vyrovnávací zásobník není vyhříván.

1. Jsou uzavřené uzavírací kohouty
v systému.
2. Ve směru průtoku nejsou instalovány zpětné ventily.
3. Není zapnuté napájení.
4. Není k dispozici tepelný požadavek regulátoru VRS 620/3.

> Otevřete napouštěcí a vypouštěcí ventily.

Chyba displeje F 01 až F 04

Zástrčka snímače vytažená, zlom
vedení, defektní snímače.

> Zasuňte zástrčku, zkontrolujte vedení, vyměňte snímače.

Displej se při přiblížení nerozsvítí.

Přibližovací snímač znečištěný.

> Přibližovací snímač bez vyvíjení tlaku vyčistěte utěrkou.

Čerpadlo se nespustí, ačkoli svítí
slunce (žádný symbol na displeji).

1. Zařízení se nachází v režimu
čekání (max. 10 min.) a předchozí pokus nabití zásobníku
nebyl úspěšný.
2. Zásobník dosáhl maximální teploty.
3. Zařízení se nachází v režimu
ochrany kolektoru, což je podmíněno vysokými teplotami
v kolektoru.
4. Čerpadlo je znečištěno.
5. Čerpadlo je defektní.

> Čerpadlo spusťte regulátorem VPS 620/3 prostřednictvím testovacího režimu nebo vyčkejte, až se na displeji
objeví symbol čerpadla. Poté deblokujte rotor, do
zářezu zaveďte šroubovák a rukou otáčejte, jestliže to
nepomůže, demontujte a vyčistěte čerpadlo.

Čerpadlo se zapne, ačkoli nesvítí
slunce.

Zařízení se nachází v kontrolním
režimu.

> K aktivaci integrovaného slunečního kalendáře musí být
zařízení spojeno s regulátorem Vaillant VPS 620/3
(sběrnice eBUS) a v něm nastaveno stanoviště a přesný
čas.

Zobrazená teplota je příliš nízká/
vysoká.

Naměřená teplota solární kapaliny
je měřena přímo v kapalině.

> Teplotní čidla jsou velmi rychlá a měří přesnou teplotu
solární kapaliny. Komponenty mohou být ještě teplejší/
chladnější.

Čerpadlo zásobníku cykluje a nepracuje konstantně.

K modulaci objemu průtoku je čerpadlo řízeno interním regulátorem.

> Čerpadlo zásobníku je řízeno regulátorem, aby bylo
docíleno požadovaného objemu průtoku, tak může čerpadlo jinak znít než při plném zatížení (bez poruchy).

Manometr ukazuje pokles tlaku.

Krátkou dobu po naplnění zařízení
je ztráta tlaku normální, protože
vzduch ještě uniká ze zařízení.
Pokud se ještě později objeví
pokles tlaku, může být způsobený
vzduchovou bublinou, která se
uvolnila později. Mimoto v běžném
provozu kolísá tlak v závislosti na
teplotě zařízení o ± 0,2 – 0,3 bar.
Klesá-li tlak nepřetržitě, je v solárním okruhu, zejména v kolektorovém poli, netěsné místo.

> Zkontrolujte všechna sešroubování a ucpávky na uzavíracích šoupátkách a závitových přípojkách.
> Zkontrolujte místa pájení.
> Zkontrolujte pole kolektorů, příp. vyměňte kolektor.

Tepelný přínos ze solární energie je
nezvykle nízký.

Izolace trubek je příliš tenká nebo
špatná. Možná, že je zařízení
špatně naplánováno.

> Zkontrolujte dimenzování zařízení (velikost kolektorů,
zastínění, délku trubek), popř. zařízení modifikujte.

> Demontujte uzavírací ventily se zpětnou klapkou
a namontujte je ve směru proudění.
> Zapněte napájení.
> Zkontrolujte nastavení na regulátoru VRS 620/3.

> Vyměňte čerpadlo.

Tab. 8.1. Rozpoznání a odstranění poruch (pokračování)
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9 Inspekce, údržba a náhradní díly

9

Inspekce, údržba a náhradní díly

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může
způsobit poranění osob a věcné škody na
solární nabíjecí stanici.
> Zajistěte, aby údržbu nebo opravy solární
nabíjecí stanice prováděl jen kvalifikovaný
servisní technik.

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti je pravidelná inspekce/údržba
zařízení servisním technikem.
> K údržbě zařízení sejměte kryt solární nabíjecí stanice
stáhnutím dopředu.
> Po ukončení údržby kryt zase nasaďte na solární
nabíjecí stanici.

Č.

Prováděné inspekce a údržba

Interval

1

Kontrola těsnosti přípojek

ročně

2

Event. naplnění solární nabíjecí stanice

ročně

3

Event. odvzdušnění solární nabíjecí stanice

ročně

4

Kontrola poškození solární nabíjecí stanice

ročně

5

Kontrola tlaku v zařízení

ročně,
první týdny
po instalaci
častěji, třikrát
za týden

6

Kontrola ochrany solární kapaliny před
mrazem (použít tester mrazuvzdornosti
Vaillant nebo refraktometr)

ročně

7

Určení ochrany proti korozi solární kapaliny hodnotou pH

ročně

8

Zkontrolujte funkčnost solárního čerpadla

ročně

Tab. 9.1 Přehled inspekcí a údržby

Kontrola těsnosti přípojek
> Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojení.
9.1

Provádění inspekce a údržby

a

b

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření unikající horkou solární
kapalinou!
Při údržbě nebo napouštění solárního okruhu
může unikat horká solární kapalina a tak dojít
k opaření.
> Údržbu nebo napouštění solárního okruhu
provádějte jen u chladných solárních kolektorů.
> Při slunečném počasí provádějte údržbu
nebo napouštění solárního okruhu v ranních a večerních hodinách nebo u zakrytých solárních kolektorů.
Pozor!
Chybné indikace těsnosti solární kapaliny.
Při použití nesprávných testerů mrazuvzdornosti hrozí nebezpečí chybné indikace.
> Výhradně používejte tester mrazuvzdornosti Vaillant (obj. č. 0020015295) nebo
refraktometr Vaillant
(obj. č. 0020042549).

Při inspekci a údržbě zařízení musí být provedeny tyto
pracovní kroky.
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Napuštění solární kapaliny
Popis napouštění solární kapaliny je uveden v kapitole 5.9.

Odvzdušnění solární nabíjecí stanice
Na vstupu solárního okruhu solární nabíjecí stanice, pod
uzavíracím ventilem se zpětnou klapkou, se nachází
odvzdušňovací šroub (¬ Obr. 5.10).
> Otevřete odvzdušňovací šroub, až začne kapat solární
kapalina.
> Uzavřete odvzdušňovací šroub.

Kontrola poškození solární nabíjecí stanice
> Vizuálně zkontrolujte poškození solární nabíjecí stanice.

Kontrola tlaku v zařízení
> Na manometru zkontrolujte tlak zařízení.

Kontrola ochrany solární kapaliny před mrazem
> Zkontrolujte ochranu solární kapaliny před mrazem.
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Kontrola ochrany solární kapaliny proti korozi
> Zkontrolujte ochranu solární kapaliny před mrazem
a korozí.
> Vyjměte indikační testovací tyčinky pro zjištění hodnoty pH z obalu a obal zase uzavřete.
> Otevřete odvzdušňovací šroub, až začne kapat solární
kapalina.
> Ponořte indikační tyčinky na chvilku do vzorku solární
kapaliny.
> Uzavřete odvzdušňovací šroub.
> Porovnejte ihned zbarvení kapaliny s tabulkou zobrazenou na obalu indikačních tyčinek.
> Vzorek solární kapaliny odstraňte do sběrné nádoby
solární nabíjecí stanice.
> Solární kapalinu vyměňte, je-li hodnota pH menší
než 7,0.

9.2

b

Zkušební provoz (po ukončení oprav)
> Zařízení uveďte do provozu jen tehdy, je-li bezpečně
zjištěno, že kolektorové pole nestagnuje (tvoření páry
v kolektoru, což je podmíněno vysokými teplotami).
Zkušební provoz solární nabíjecí stanice není možný
v rámci samostatného provozu. Solární čerpadlo se
deset minut po připojení solární nabíjecí stanice k el.
proudu samočinně zapne na pět minut.
Ve spojení s regulátorem VRS 620/3 můžete prostřednictvím testovacího menu spustit každé čerpadlo.

Pozor!
Věcné škody při nesprávném ošetřování!
Jsou možná poškození obložení, armatur
nebo ovládacích prvků z plastu.
> Nepoužívejte abrazivní a čisticí prostředky,
které by mohly poškodit plasty.
> Nepoužívejte spreje, rozpouštědla nebo čisticí prostředky s obsahem chlóru.

> Vnější části zařízení čistěte vlhkou utěrkou
(příp. namočenou v mýdlovém roztoku).

9.3
Výměna solární kapaliny
> Úplně vypusťte solární nabíjecí stanici vyúsťovacím
potrubím a solární kapalinu příslušně zlikvidujte.
Popis vypouštění solární kapaliny je uveden v kapitole 10.
Popis napouštění solární kapaliny je uveden v kapitole 5.9.

Péče

Náhradní díly

b

Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Méně hodnotné náhradní díly mohou poškodit
systém.
> Vaillant neručí při používání náhradních
dílů neautorizovaných výrobců. Používejte
jen originální náhradní díly (viz katalog
náhradních dílů a referenční zdroj).

Náhradní díly
> Aby byly trvale zajištěny všechny funkce zařízení
Vaillant a nedocházelo ke změně schváleného stavu,
smějí se používat výhradně originální náhradní díly
Vaillant.
Seznam originálních náhradních dílů Vaillant mají
k dispozici smluvní servisní firmy. Tyto firmy jsou
vybaveny katalogy náhradních dílů pro příslušné spotřebiče. Seznam těchto smluvních partnerů naleznete na
www.vaillant.cz.
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10 Vyřazení z provozu, vypouštění

a

b

Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou solární kapalinou!
Při teplotě kolektorů více než 100 °C může
solární kapalina unikat ve formě páry a tak
způsobit opaření.
> Vyřazování z provozu provádějte jen při
teplotě kolektorů méně než 100 °C
(např. ráno, večer nebo při oblačnosti).
> Pro vlastní bezpečnost noste ochranný
brýle a ochranné rukavice.
> Zajistěte, aby napouštěcí kohout na bezpečnostní skupině zůstával trvale uzavřený.
Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborné vyřazení z provozu může vést
k poškození solárního systému.
> Zajistěte, aby zařízení vyřazoval z provozu
jen kvalifikovaný servisní technik.

Pro vyřazení solární nabíjecí stanice z provozu musí být
vypuštěna solární kapalina.
> Solární nabíjecí stanici odpojte od napájení vytažením
síťové zástrčky.
Výrobky uvedené v následující tabulce potřebujete
k vypuštění solárního zařízení.
> Připravte si potřebný materiál.
Počet

Materiál

1

Prázdný kanystr, velký (20 l)

1

Prázdný kanystr, malý (5 l)

1

Hadice 3/4" s hrdlem

1

Ochranné brýle

1

Ochranné rukavice

růz.

Pásky na spojování kabelů

růz.

Standardní nářadí

Tab. 10.1 Potřebný materiál
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> Sejměte kryt solární nabíjecí stanice.
> Odpojte sběrnici eBUS.
> Hadici připojte k napouštěcímu a vypouštěcími ventilu, na nejnižším bodu solárního okruhu.
> Hadici vytáhněte do výšky solární nabíjecí stanice
(vytvoření sifonu) a zaveďte ji do malého kanystru.

0°

0°
1

1

90 °

90 °
2

2

45 °

45 °
3

3

Obr. 10.1 Polohy ventilů v solární nabíjecí stanici
Legenda
1 Uzavírací ventil otevřený - provozní poloha
2 Uzavírací ventil uzavřený
3 Uzavírací ventil kompletně otevřený (45°) zpětná klapka se
kompletně otevře - poloha napouštění

> K otevření uzavíracího ventilu a zpětné klapky otočte
uzavírací ventil na vstupu solární nabíjecí stanice do
polohy 45°.
Uzavírací ventil se úplně otevře, zpětná klapka je otevřená.
> Uzavřete uzavírací ventil zpětného toku solární nabíjecí stanice.
> Opatrně otevřete vypouštěcí ventil, ke kterému je připojena hadice. Solární kapalinu nechte vytékat do
malého kanystru tak dlouho, až již nebude vytékat
žádná kapalina.
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i

Solární kolektory jsou vždy napouštěny
solární kapalinou (na jeden modul 0,8 l
u VTK 570, 1,6 l u VTK 1140 a asi 2 l u VFK).

> Hadici přemístěte do velkého kanystru.
> Menší kanystr uzavřete a postavte ho stranou.
Kanystr zůstane k pozdější odborné likvidaci u zařízení.
> Vypouštěcí hadici ponechte s otevřeným uzavíracím
ventilem ve velkém kanystru.
Zbytky kapaliny ze solárních kolektorů budou při slunečním záření odtékat do velkého kanystru.
> Hadici zafixujte pásky na spojování kabelů tak, aby
hadice zůstala bezpečně v kanystru.
Velký kanystr slouží jako sběrná nádoba pro unikající
solární kapalinu.
> Na solární nabíjecí stanici umístěte výstražnou
nálepku, že byla solární nabíjecí stanice vyřazena
z provozu a vypuštěna.
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11

Recyklace a likvidace

Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

11.1

Zařízení

Solární nabíjecí stanici Vaillant ani její příslušenství
nepatří do domovního odpadu. Všechny konstrukční
materiály jsou neomezeně recyklovatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny do místního zařízení
pro recyklaci.

11.2

Obal

Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte
servisní firmě, která zařízení instalovala.

11.3

Solární kapalina

Likvidace
Solární kapalina musí být při zohlednění místních předpisů dopravena např. na vhodnou skládku nebo do
vhodné spalovny. v případě množství pod 100 l se spojte
s místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním
zařízením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít.
Nelikvidujte obaly schopné vyčištění, jako je solární
kapalina.
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Obr. 12.1 Rozměry solární nabíjecí stanice VPM 20 S
a VPM 60 S

Dopravní výška solární nabíjecí stanice VPM 20 S
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Obr. 12.2 Dopravní výška solární nabíjecí stanice VPM 20 S
v solárním okruhu
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Dopravní výška solární nabíjecí stanice VPM 60 S
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Obr. 12.3 Dopravní výška solární nabíjecí stanice VPM 60 S
v solárním okruhu
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Název

Jednotka

Č. zboží:
Plocha solárního
kolektoru

2

m

Výměník tepla

VPM 20 S

VPM 60 S

20071488

20079950

4 - 20

20 - 60

20 desek

48 desek

Rozměry
Druh montáže

Montáž na vyrovnávací
zásobník VPS/2

Výška

mm

750

Šířka

mm

450

Hloubka

mm

250

kg

21

Hmotnost

Připojení elektrického napájení
Jmenovité/dimenzované napětí
Elektr. příkon
Jmenovitý výkon

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
W

Druh připojení
Krytí EN 60529

max. 150
připojení k síti

IP

20

Hydraulická přípojka
Solární okruh, vstup

závit

3/4"

Solární okruh, zpětný
tok

závit

3/4"

Okruh vyrovnávacího
zásobníku, vstup

závit

převlečná matice 3/4"

Okruh vyrovnávacího
zásobníku, zpětný tok

závit

převlečná matice 3/4"

Max. provozní tlak,
solární

bar

6

Max. provozní tlak,
sekundární

bar

3

Max. teplota solární
kapaliny

°C

130

Max. teplota vody

°C

95

V, Hz

230, 50

Spotřeba solárních
čerpadel

W

7 - 65

Spotřeba čerpadel
zásobníku

W

max. 75

Teplá voda, cílová
hodnota 1

°C

65

Teplá voda, cílová
hodnota, je-li
dosaženo 65 °C

°C

Regulace teplotního rozdílu
s ohřevem 10K v kolektorovém poli

Teplota k ochraně
dílů

°C

90

Maximální teplota
zásobníku

°C

95

Solární čerpadlo
Jmenovité napětí

Nastavení z výroby

Tab. 12.1 Technické údaje
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13 Záruka a služba zákazníkům

13
13.1

Záruka a služba zákazníkům
Záruční lhůta

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list
je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je
podmíněna úplným vyplněním všech údajů.
13.2

Servis

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.
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