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1. Bezpečnostné upozornenia

1.1 Inštalácia a používanie
-• Pri práci s elektrickými káblami dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy.
• Ovládací panel riadiacej jednotky nesmie byť inštalovaný v miestnosti kde
môže prísť k úniku plynu.
• Pred napojením zariadenia sa uistite, že elektrická sieť má požadované
parametre.
• Všetky napájané doplnky musia byť schválené a doporučené výrobcom
zariadenia.
• Pri zapájaní prívodov do ovládacieho panela dodržiavajte bezpečnostné
predpisy pre prácu s elektrickým zariadením.
• Zapájanie panelu, otváranie krytu smie prevádzať iba osoba na to školená na
prácu s elektrickým napätím.

1.2 Tento manuál
Tento manuál opisuje inštaláciu, funkcie a fungovanie riadiacej jednotky na
reguláciu solárneho systému.
Ak inštalujete jednotlivé komponenty ako kolektor, čerpadlo atď, dodržujte predpísané
montážne pokyny výrobcov jednotlivých komponentov. Zverte montáž výlučne
zaškoleným odborníkom.

1.3 Výluka zodpovednosti
Výrobca neručí za prácu montážnich pracovníkov a neberie zodpovednosť za
prípadné škody vzniknuté nesprávnou montážou alebo nedodržaním platných
predpisov. Neodborná inštalácia môže spôsobiť škody na zdraví a majetku občanov.
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Výrobca si dáva právo odsúhlasovania všetkých zmien pri montáži alebo použití
doplnkov. V prípade jasných známok nesprávneho fungovania okamžite odpojte
zariadenie od siete a skontrolujte správnosť inštalácie. Nikdy zariadenie nespúšťajte
ak ste si neni istý správnosťou zapojenia.

1.4 Dôležité upozornenie
Text a obrázky v tomto manuáli sú skontrolované a uviedli sme sem všetky naše
poznatky, no aj napriek tomu sa môžu objaviť situácie, ktoré sa neriešia v tomto
manuáli. Prosíme aby ste brali na zretel, že tento manuál opisuje iba správne
inštrukcie a akékoľvek úkony mimo tohto manuálu sú zakázané. Nesprávne,
nekompletné rozhodnutia spôsobia poškodenie prístroja.

1.5 Symboly
Bezpečnostné upozornenie:
Bezpečnostné upozornenie v manuáli sú označené varovným
trojuholníkom. Označujú nebezpečenstvo úrazu a poškodenia majetku.

Operačné kroky sú zobrazené malým čiernym trojuholníkom “►”.

1.6 Popis operačných tlačidiel
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Číslo Funkcia tlačítka
1 “-”  tlačítko
2 “+” tlačítko
3 “ESC”, výstup z programovania
4 “SET” potvrdenie
5 “Prázdniny”  obsahuje ho iba SR530C8 typ
6 “Heating”- manuálna regulácia kúrenia
7 “Clock”  Hodiny
8 “On/off” vypnúť- zapnúť
9 LCD display
10
11

2．Inštalácia
Ovládacia jednotka môže byť inštalovaná len vo vnútri budovy a to mimo dosahu
elektromagnetického pola.

2.1 Inštalácia ovládača

Upozornenie: ovládací panel môže byť inštalovaný iba na adekvátne
chránenom mieste.

Uchytenie držiaka ovládača:
► Vyberte vhodné miesto
► Označte miesta na diery
► Navŕtajte diery
► Priskrutkujte držiak skrutkami
► Zaveste ovládač na držiak
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2.2 Úkony pred pripojením ovládača

Odpojte ovládač zo siete pred tým ako otvoríte predný panel.

Otvorenie/zatvorenie panela
► Po demontovaní skrutiek ①② miernym
pohybom nahor odstráňte kryt panela.
► Spätná montáž: priložte panel k telu ovládača.
► Aplikujte skrutky ①②。

2.3 Napojenie na sieť
Prístroj môže byť napojený na sieť iba pri vypnutých poistkách a IP ochrana
budovy musí zodpovedať predpisom.

V závislosti od spôsobu inštalácie napájací kábel môže byť vyvedený cez otvory ④
alebo⑤
Otvor ④ uvoľníme odstránením plastichých zátok.

Otvor⑤: vytvoríme vyrezaním príslušného miesta pomocou noža.

Upozornenie: koniec napájacieho kábla musí byť prichytený v príchytkách č. 6
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2.4 Pripojenie terminálu

Odpojte ovládač zo siete pred tým ako otvoríte predný panel.

Zapojenie terminálu

* “Tlačidlo Reset”：Toto tlačidlo sa používa na vrátenie parametrov na pôvodné
nastavenie výrobcom.

* Napojenie do siete
Napojenie do siete sa zapája do : Input ports
Uzemnenie sa zapája do GND

* Napojenie senzorov

Porty pre senzory  T0, T1: pre senzor série Pt1000, používa sa na snímanie teploty
kolektora.
Porty pre senzory  T2, T3, a T4: pre senzory série NTC10K a B=3950 používajú sa
na snímanie teploty zásobnej nádrže a teploty vo vodovodnom systéme.

* Doporučenia pri inštalácii teplotných senzorov:

Na snímanie teploty kolektora sa môžu použiť výhradne originálne senzory Pt1000
ktoré sú dodávané s 1,5 m dlhým silikónovým káblom, vhodným do všetkých
poveternostných podmienok, senzor aj kábel je odolný do teploty 280 ̊ C a nie je
potrebné rozlišovať polaritu pri zapájaní senzora.

Na snímanie teploty zásobnej nádrže a teploty vo vodovodnom systéme sa môžu
použiť výhradne originálne senzory NTC10K,B=3950 , ktoré sú dodávané s 1,5 m
dlhým káblom s PVC ochranou a sú odolné do teploty 105 ˚ C. Nie je potrebné
rozlišovať polaritu pri zapájaní senzora.

Všetky senzory sú napájané nízkymi voltmi  a preto je potrebné chrániť ich pred
indukčnou elektrikou. Z tohto dôvodu musia byť vzdialené od 230 alebo 400 V napätia
minimálne 1 meter.



Operation manual of solar water controller SR530C8/SR530C8Q

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

- 9 -

V prípade potreby predĺženia kábla senzoru na dĺžku do 50 m použijeme kábel
s plochou 0,75 mm². V prípade predĺženia kábla senzoru na dĺžku 100 m použijeme
kábel s plochou 1,5 mm². Maximálne možné predĺženie je 100 metrov.

* Výstupné porty
Port R1 : Pripojenie cirkulačného čerpadla soláru, alebo pripojenie RMP kontroly, max.
1 A
Port R2 : Pripojenie cirkulačného čerpadla teplej vody, max. 3,5 A
Port je pod stálym napätím
Port R3：Pripojenie by-passu cirkulačného čerpadla aleb ventilu, max. 3,5 A
Port je pod stálym napätím
Port H1：Pripojenie elektrickej špirály, max. 10 A
Port je pod stálym napätím

3. Programovanie
Napojenie senzorov, čerpadiel alebo ventilov musí byť urobené pred

napojením prístroja do siete !

Po zapnutí prístroja budete vyzvaní na nastavenie času, hesla a parametrov

systému.

3.1 Nastavenie času
►Zatlačte tlačidlo “Clock” na  d i sp le j i  sa objaví “00”.

►Zatlačením tlačidiel“+”“-” nastavíte hodiny

►Opätovným zatlačením tlačidla “Clock” sa

objavia „ 00“ minuty.

► Zatlačením tlačidiel “+”“-”  nastavíte minúty.

►Opätovným zatlačením tlačidla “Clock” sa objaví “MO” , skratka dňa v týždni viď
tabuľka dole.

►Zatlačením tlačidiel “+”“-” nastavíte deň.

►Zatlačte “ESC” na ukončenie programu , alebo počkajte 20 sekúnd naa jeho

automatické ukončenie.



Operation manual of solar water controller SR530C8/SR530C8Q

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

- 10-

3.2 Štrukúra menu
Menu ovládača SR530C8Q Menu ovládača SR530C8

Submenu:
Cez submenu zákazník môže nastaviť parametre na ním požadované hodnoty, prosíme
o opatrné a zvážené rozhodovanie.
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3.3 Popis menu

Kód
（Hl.menu)

Kód
(Subme

） nu)

Kód
(Submenu) Popis Poznámka

DT O Požadovaná teplota zapnutia

DT F Požadovaná teplota vypnutia

THET Časovanie kúrenia
TEMP Teplota

EMON
Maximálna vypínacia teplota kolektoru

EMOF Maximálna zapínacia teplota kolektoru

CMX
Maximálna teplota kolektoru
(funkcia chladenia)

CMN Ochrana kolektora pred nízkou teplotou

CFR Protimrazová kontrola kolektoru
SMX Maximálna teplota zásobníka
REC Funkcia chladenia zásobníka

C-F Výber veličin Celsius alebo
Fahrenheit

FUN Prídavné funkcie
DVW G Funkcia proti legionelám

CIRC Kontr. tep. cirk. čerpadla teplej vody

nMIN
Kontrola otáčok cirk. čerpadla

DTS
Teplotná diferencia pre nastavenie
rýchlosti cirk. čerpadla

RIS Nastavenie parametra nárastu otáčok
cirk. čerpadla

OHQ M Meranie termál. energie

FMAX Prietok
MEDT Typ použitého glykolu

MED% Koncentrácia použitého glykolu

INTV Funkcia intervalu čerpadla

Prístupné iba pri
sérii SR530C8Q

tSTP Intervalový čas čerpadla
tRUN Čas behu čerpadla

BYPA By pass (vysoká teplota)
HDN Manuálna kontrola

PASS Nastavenie hesla
LOAD Vrátenie pôvodného nastavenia
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3.4 Popis systému
Upozornenie:
T3 je alternatívny senzor, ak nie  je inštalovaný, prístroj automaticky použije teplotu zo
senzora T2.

1 kolektorový panel – 1 zásobná nádrž – 1 solárne cirkulačné čerpadlo

Popis:
Solárne cirkulačné čerpadlo (R1) je zapnuté akonáhle je dosiahnutý teplotný
rozdiel (△Ton) medzi teplotou kolektoru (T1) a teplotou nádrže (T2).
Ak je dosiahnutý požadovaný teplotný rozdiel (△Toff),  medzi kolektorom (T1) a
zásobnou nádržou (T2), alebo je dosiahnutá maximálna teplota nádrže (T3)
solárne cirkulačné čerpadlo ( R1) sa vypne.

Prídavná elektrická špirála v zásobníku :

Ak je teplota T3  nižšia ako zapínacia teplota tak sa spustí náhradné vyhrievanie
elektrickou špirálou ( H1). Ak sa dosiahne vypínateľná teplota T3  tak sa náhradná
vyhrievanie elektrickou špirálou H1 zastaví.
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T0:Teplotný senzor na meranie termálnej energie ( voliteľný senzor)
T1: Teplotný senzor pre kolektor
T2: Teplotný senzor pre spodnú časť nádrže NTC10K
T3: Teplotný senzor pre vrchnú časť nádrže NTC10K - ( voliteľný senzor)
T4: Teplotný senzor na cirkulačke teplej vody NTC10K -( voliteľný
senzor)
R1: Solárne cirkulačné čerpadlo
R2: Cirkulačné čerpadlo teplej vody ( voliteľný výstup)
R3: Čerpadlo By-pasu pri vysokej teplote( voliteľný výstup)
H1: Výstup pre napojenie elektrickej špirály

4．Funkcie ovládača

4.1 Prístup k hlavnému menu
Pri zapnutom prístroji robte nasledovné kroky:
►Zatlačte “SET” tlačítko, na disple j i  sa  objaví “PWD 0000”, s b l ika júcimi
nu lami ,  tu  zadaj te  vs tupné hes lo ,  hes lom zadané hes lo  je “ 0000”
►Zatlačte “+”“-” tlačítko, a zadajte prvý znak
hesla
►Zatlačte “SET” tlačítko, zabliká druhá
nula
►Zatlačte “+”“-” tlačítko a zadajte druhý znak hesla
►Takto pokračujte až po štvrtý znak
►Po zadaní štvrtého znaku zatlačte tlačítko „SET“ na návrat do hlavného menu

4.2 Prístup k submenu
Po výbere prístupu k hlavnému menu pokračujte nasledovnými krokmi:
►Zatlačte “SET” tlačidlo na prístup do submenu
►Zatlačte “+”“-” tlačidlá na výber požadovaného
programu
►Zatlačte “SET” tlačidlo na otvorenie
vybraného programu, teraz môžete meniť
hodnoty parametrov

For example: submenu
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►Zatlačte “ESC” pre výstup z programu submenu
►Zatlačte “ESC” opäť, na výstup do hlavného
menu

4.3 Hlavné menu DT O & DT F Teplotného rozdielu
Poznámka:
Solárne obehové čerpadlo P1 sa zapne pri dosiahnutej teplotnej diferencii a to tak
dlho pokiaľ táto teplotná diferencia medzi kolektorom a nádržou pretrváva.

Napríklad: ak je zapínateľná hodnota DTO rovná 8oC, a vypínateľná hodnota DTF
rovná 4oC, deje sa nasledovné – pokiaľ je teplota v spodnej časti zásobnka 20oC, tak
sa obehové solárne čerpadlo rozbehne iba ak je teplota v kolektore nad 28oC. Solárne
obehové čerpadlo sa vypne ak teplota v kolektore klesne pod 24oC.

Poznámka: hodnoty DTO = 8 oC a DTF = 4 oC sú výrobcom štandartne nastavené
z dôvodu dlhodobých skúseností a nedoporučujú sa meniť. Ak sa predsa len
rozhodnete zmeniť tento interval je potrebné ponechať minimálnu diferenciu medzi
týmito teplotami 2̊ C.

Funkcia rozmedzie Výr. nastavenie Výpínacia
hodnota

EMOF- vyp. teplota kolektora

EMON- zap. teplota kolektora

+3℃～200℃

-3℃～200℃
130℃

CMX – maximálna povolená
teplota kolektora- funkcia
chladenia

110℃～190
℃

110℃ 107℃

CMN – ochrana pred nízkou
teplotou

0℃～90℃ vypnuté

CFR – protimrazová ochrana -10℃～10℃ vypnuté
SMX - maximálna  teplota
v zásobníku

2℃～95℃ 60℃ 58℃

REC – ochladzovacia funkcia
výmenníka

vypnuté

C-F veličina teploty oC ~ oF oC
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Ak blikajú spolu tieto symboly funkcia EMOF sa aktivovala. Značí
to, že teplota nádrže je na maxime a kolektor nemá kam odovzdávať teplo.
Obehové solárne čerpadlo sa vypne.

Ak bliká iba tento symbol funkcia EMOF sa aktivovala, ale teplota nádrže
nedosiahla maximum.

Ak sa objeví iba tento symbol, znamená to dosiahnutie max. teploty kolektora
a začne sa funkcia ochladzovania.

Ak bliká  spo lu  s znamená to dosiahnutie maximálnej kritickej teploty
nádrže ≥95℃

CMN signalizuje aktivovanú ochranu pred nízkou teplotou.

CFR signalizuje aktivovanú proti mrazovú ochranu.

SMX signalizuje aktivovanú maximálnu teplotu zásobníka.

REC signalizuje ochladzovaciu funkciu zásobníka.

4.6.1 DVWG protibakteriálna funkcia Anti-Legionella
Description:
Aby sme zabránili kontaminácii nádrže baktériou Legionela, aktivujme funkciu zohriatia
nádrže raz za 7 dní na teplotu 70oC, ktorá baktériu zabije.

Nastavenie
Vyberte funkciu FUN, potom vyberte v submenu funkciu DVWG a na displeji sa
objaví “DVWG OFF”.
► Zatlačte “SET” tlačidlo a parameter ” OFF”
začne blikať.

► Pomocou tlačidiel “+”“-” prepnite na “DVWG ON” .
►Zatlačte “ESC” tlačidlo na ukončenie výberu.


