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Informace k dokumentaci 1

1

Informace k dokumentaci

Společně s tímto návodem k obsluze platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů,
nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost.

1.1

Související dokumentace

1.4

Platnost návodu

Tento návod k obsluze platí výhradně pro solární nabíjecí stanice s těmito čísly zboží:
Označení typu

Číslo zboží

VPM 20 S

0020071488

VPM 60 S

0020079950

Tab. 1.1 Typová označení a čísla zboží

Pro provozovatele zařízení:
– Návod k obsluze
č. 0020099506
vyrovnávacího zásobníku VPS/2
– Návody k obsluze veškerého použitého příslušenství

1.2

Číslo zboží najdete na typovém štítku solární nabíjecí
stanice.

Archivace podkladů

> Tento návod k obsluze i veškerou související dokumentaci a event. potřebné pomocné prostředky uchovávejte v blízkosti zařízení, aby byly návody a
pomocné prostředky v případě potřeby k dispozici.

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

i
>

Symbol ohrožení:
– Riziko věcných škod
– Riziko ekologických škod

Symbol užitečných pokynů a informací

Symbol potřebné činnosti
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2 Bezpečnost

2

Bezpečnost

2.1

2.2

Bezpečnostní a výstražné pokyny

> Při obsluze 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, co se týká stupně možného
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signálními slovy následovně:
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. Ke
správnému použití v souladu s určením přísluší také
dodržování návodu k obsluze a dodržování dalších platných podkladů.
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Bezpečnost 2
Popis zařízení a funkce 3
2.3

Obecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí opaření žhavou solární kapalinou!
Horká solární kapalina může unikat pojistným ventilem
v místnosti instalace. Solární kapalina se vypustí odvodním potrubím ve sběrné nádrži.
> Zajistěte, aby nikdo nebyl ohrožen vystupující horkou
solární kapalinou.
> Sběrnou nádrž postavte tak, aby se nemohla převrhnout.

3
3.1

Popis zařízení a funkce
Přehled

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li solární nabíjecí stanice VPM S mimo provoz
po delší dobu (např. zimní dovolená) v nevyhřívané místnosti, pak může voda v solární nabíjecí stanici a potrubí
zamrznout.
> Zajistěte, aby v prostoru, ve kterém bude solární
nabíjecí stanice instalována, nemrzlo.

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).

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 potrubí a bezpečnostním ventilu pro
solární kapalinu
– na elektrickém přívodním vedení a
– podle místních konstrukčních podmínek.
Teplota prostředí v místě instalace může činit maximálně 40 °C.
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Obr. 3.1 Přehled solární nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S

3.2

Funkce

Solární nabíjecí stanice přepravuje solární kapalinu
z kolektorového pole k 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 může být regulátorem solárního systému VRS 620/3 nastavena maximální teplota připojeného zásobníku, stanoviště zařízení a přesný čas.
Jako bezpečnostní zařízení má solární nabíjecí stanice
vestavěné teplotní čidlo. Snímač teploty omezuje maximální solární nabíjecí teplotu a v případě potřeby vypíná
solární čerpadlo.
Solární nabíjecí stanice pracuje samočinně a nemusí být
obsluhována.

5

3 Popis zařízení a funkce

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.

Zobrazení chybových hlášení v poli DP1

DP1

DP1
DP2

kWh/d

DP3

DP2

kWh/d

DP3

DP4

DP4

kWh

kWh
DP5

DP6

DP7

DP8

DP5

DP6

DP7

DP8

°C

°C
DP9

ok

DP10

Obr. 3.2 Displej

DP1 a DP2: Je-li přesný čas nastaven externím regulátorem solárního systému (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 nabíjecí 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 nabíjecí stanice spojena s regulátorem solárního systému VRS 620/3 a bylo vybráno stanoviště. Bez nastavení přesného času bude čerpadlo
naskakovat i v noci.

DP9

ok

DP10

Obr. 3.3 Zobrazení chybového hlášení F01
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. 3.2 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.
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Údržba 4
Rozpoznání a odstranění poruch 5
4

Údržba

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může
negativně ovlivnit provozní bezpečnost
solární nabíjecí stanice.
> Nikdy se nepokoušejte sami provádět
opravy ani údržbu své solární nabíjecí stanice.
> Touto činností pověřte servisního pracovníka. Doporučujeme vám uzavřít smlouvu
o údržbě.

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti je pravidelná inspekce/údržba
zařízení servisním technikem.
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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.
> Nikdy se nepokoušejte sami provádět
opravy ani údržbu své solární nabíjecí stanice.
> Touto činností pověřte servisního pracovníka. Doporučujeme vám uzavřít smlouvu
o údržbě.

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

Porucha

Možná příčina

Odstranění

Čerpadlo je hlučné.

1. Vzduch v čerpadle.
2. Nedostatečný tlak v zařízení.

> Zeptejte se servisního technika.

Zařízení je hlučné. To jen normální
v prvních dnech po plnění zařízení.

Tlak v zařízení je příliš nízký.

> Zeptejte se servisního technika.

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

> Zeptejte se servisního technika.

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 solárního systému VRS 620/3.

> Zeptejte se servisního technika.

Chyba displeje F 01 až F 04

Zástrčka snímače vytažená, zlom
vedení, defektní snímače.

> Zeptejte se servisního technika.

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
> Zeptejte se servisního technika.
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 se zapne, ačkoli nesvítí
slunce.

Zařízení se nachází v kontrolním
režimu.

> Zeptejte se servisního technika.

Zobrazená teplota je příliš nízká/
vysoká.

Naměřená teplota solární kapaliny
je měřena přímo v kapalině.

> Zeptejte se servisního technika.

Čerpadlo zásobníku cykluje a nepracuje konstantně.

K modulaci objemu průtoku je čerpadlo řízeno interním regulátorem.

> Zeptejte se servisního technika.

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.

> Zeptejte se servisního technika.

Tepelný přínos ze solární energie je
nezvykle nízký.

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

> Zeptejte se servisního technika.

Tab. 5.1 Rozpoznání a odstranění poruch
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Vyřazení z provozu 6
Recyklace a likvidace 7
6

Vyřazení z provozu

b

Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborné vyřazení z provozu může vést
k poškození solárního systému.
> Odstavení z provozu smí provádět
výhradně jen servisní firma.

7

Recyklace a likvidace

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

7.1

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.

7.2

Obal

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

7.3

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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8 Záruka a zákaznické služby

8
8.1

Záruka a zákaznické služby
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.
8.2

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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