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1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na težavnost možne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara

Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode
za okolje

1.2 Ustrezna uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe
lahko pride do nevarnosti za življenje in telo
uporabnika ali tretjih oseb oz. do poškodbe
na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Solarna polnilna postaja VPM/2 S je predvi-
dena za segrevanje ogrevalne vode v vme-
snem zbiralniku VPS/3. Namestitev z drugimi
vsebniki je možna ob upoštevanju notranje
regulacije.
Solarna polnilna postaja VPM/2 S se lahko
uporablja samo s pripravljeno mešanico so-
larne tekočine podjetja Vaillant.
Solarna polnilna postaja VPM/2 S ni name-
njena za neposredno pripravo tople vode.

Velja za: Vaillant

Za ustrezno uporabo je potrebno:

– upoštevati priložena navodila za uporabo,
namestitev in vzdrževanje za izdelke
Vaillant ter za vse druge komponente
sistema

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Uporaba izdelka v vozilih, npr. v mobilnih
hišicah ali stanovanjskih prikolicah, velja za
neustrezno. Kot vozila ne veljajo enote, ki so

trajno in fiksno nameščene (tako imenovana
nepremična namestitev).

Uporaba izdelka na mestih, na katerih je iz-
delek lahko izpostavljen vlagi ali brizganju
vode, velja za neustrezno.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugačni načini uporabe, predvsem v komer-
cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.3 Splošna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zmrzovanja

Če izdelek ostane dalj časa izklopljen v ne-
ogrevanem prostoru (npr. med zimskimi po-
čitnicami), lahko zamrzne ogrevalna voda v
izdelku in ceveh.
▶ Solarno polnilno postajo VPM/2 S shra-

njujte v prostoru, kjer ni nevarnosti zmrzo-
vanja.

▶ Solarno polnilno postajo VPM/2 S name-
stite v suh prostor namestitve, trajno zašči-
ten pred zmrzovanjem.

1.3.2 Materialna škoda zaradi nepravilne
uporabe in/ali neustreznega orodja

V primeru nepravilne uporabe in/ali uporabe
neustreznega orodja lahko pride do poškodb
(npr. uhajanje plina ali vode).
▶ Za privijanje ali odvijanje vijačnih povezav

uporabljajte samo viličaste ključe ustrezne
velikosti (ne uporabljajte cevnih klešč, po-
daljškov itd.).

1.3.3 Materialna škoda zaradi netesnjenja

▶ Pazite, da je priključna napeljava name-
ščena brez mehanskih napetosti.

▶ Na cevi ne obešajte nikakršnih bremen
(npr. oblačil).

1.3.4 Nevarnost zaradi sprememb v okolici
izdelka

▶ Če bi spremembe v okolici izdelka lahko
vplivale na varnost delovanja sistema, ne
izvajajte nobenih sprememb:
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– na izdelku
– na vmesnem zbiralniku VPS/3
– na dovodnih napeljavah za plin, zrak, vodo

in električni tok
– na odtočni napeljavi in na varnostnem ven-

tilu za solarno tekočino
– na gradbeni konstrukciji

1.3.5 Varnostna razdalja

Če so cevi med napravo in kolektorskim po-
ljem krajše od 5 m, lahko pri mirovanju solar-
nih kolektorjev prodre para v napravo.
Če so cevi daljše od 30 m, se impulz črpalke
za preverjanje temperature kolektorjev ne
more vedno nemoteno izvesti.
▶ Poskrbite, da so cevi med napravo in ko-

lektorskim poljem dolge najmanj 5 m in
največ 30 m.

1.4 Oznaka CE

 
Z oznako CE je dokumentirano, da izdelki iz-
polnjujejo osnovne zahteve vseh uporabljenih
direktiv v skladu s podatki na tipski tablici.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proi-
zvajalcu.

1.5 Predpisi

1.5.1 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

Velja za: Slovenija

Upoštevajte nacionalne predpise, norme,
smernice in zakone.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Originalna navodila za uporabo

Ta navodila so originalna navodila za uporabo v skladu z
direktivo o strojih.

2.2 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in name-
stitev, ki so priložena komponentam sistema.

2.3 Shranjevanje dokumentacije

▶ Ta navodila ter vso pripadajočo dokumentacijo in morebi-
tne pripomočke izročite upravljavcu sistema.

2.4 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za naslednje izdelke:

Oznaka tipa Številka artikla

Postaje za solarno polnjenje

VPM 20/2 S 00100139

VPM 60/2 S 00100140

Solarna raztezna posoda

18 l 302097

25 l 302098

35 l 302428

50 l 302496

80 l 302497

100 l 0020020655

Solarna predvklopna posoda

5 l 302405

12 l 0020048752

18 l 0020048753

3 Opis naprav in delovanja

3.1 Zgradba

4

1 2 3

16

17

7

10

9

8

6

5

12

11

13

14

15

20

22

21

23

24

25

27

28

26

19

18

29

30

1 Temperaturno tipalo T2

2 Povratni vod solarnega
kroga

3 Zaporni ventil s protipovra-
tno loputo

4 Varnostna skupina

5 Obroba

6 Solarna črpalka

7 Ventil za polnjenje in
praznjenje

8 Senzor tlaka

9 Dvižni vod kroga vme-
snega zbiralnika 1

10 Tripotni ventil

11 Temperaturno tipalo T4

12 Pokazno steklo

13 Ploščni toplotni izmenje-
valnik

14 Vmesna polnilna črpalka

15 Zaporni ventil za povratni
vod

16 Povratni vod kroga vme-
snega zbiralnika

17 Tipalo pretoka DN10

18 Nosilec za varovalni vijak

19 Naprava za nadzor tempe-
rature

20 Protipovratna loputa

21 Temperaturno tipalo T3

22 Zaporni ventil za dvižni
vod 2

23 Dvižni vod kroga vme-
snega zbiralnika 2

24 Zaporni ventil za dvižni
vod 1

25 Temperaturno tipalo T1

26 Kabelska uvodnica

27 Odzračevalni vijak

28 Sistem DIA

29 Dvižni vod solarnega
kroga

30 Omrežni vtič

V solarni polnilni postaji so vgrajeni vsi hidravlični in elek-
trični sklopi. Dodatna namestitev tipala kolektorja ali tipala
vsebnika ni potrebna. Za varnostno napravo uporablja so-
larna polnilna postaja vgrajeno napravo za nadzor tempera-
ture.
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4 Namestitev

4.1 Shranjevanje in transport solarne polnilne
postaje

Previdnost!
Materialna škoda zaradi zmrzali

Zaslon postaje je občutljiv na mraz.

▶ Postajo shranjujte v prostoru, kjer ni ne-
varnosti zmrzovanja.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe navoja

Nezaščiteni navoji se pri transportu lahko
poškodujejo.

▶ Poskrbite, da se nezaščiteni navoji ne
poškodujejo pri transportu.

▶ Solarno polnilno postajo shranjujte v prostoru, kjer ni
nevarnosti zmrzovanja.

▶ Solarno polnilno postajo transportirajte v embalaži na
mesto namestitve.

4.2 Preverjanje obsega dobave

▶ Preverite, če je obseg dobave popoln.

Število Oznaka

1 Solarna polnilna postaja VPM/2 S

3 Adapter vsebnika z varovalnim obročem

3 Tesnila 3/4" za dvižni vod, povratni vod in varno-
stno skupino solarnega kroga

1 Varnostna skupina z manometrom, polnilno pipo
in priključkom za solarno raztezno posodo

1 Navodila za uporabo

1 Navodila za namestitev in vzdrževanje

4.3 Izbira mesta namestitve

Previdnost!
Materialna škoda zaradi iztekanja solarne
tekočine

V primeru poškodbe lahko solarna tekočina
izteče iz postaje.

▶ Mesto namestitve izberite tako, da lahko v
primeru nesreče prestrežete večjo količino
solarne tekočine.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi zmrzali

V primeru zmrzali lahko zamrzne voda v iz-
delku. Zamrznjena voda v sistemu lahko po-
škoduje sistem in povzroči škodo v prostoru
namestitve.

▶ Izdelek namestite samo v suhih prostorih,
trajno zaščitenih pred zmrzovanjem.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi iztekanja vode

V primeru poškodbe lahko voda izteče iz
izdelka.

▶ Mesto namestitve izberite tako, da se
lahko v primeru poškodbe varno odvede
večja količina vode (npr. talni odtok).

▶ Izberite primerno mesto namestitve.
– Maksimalna temperatura okolice: 40 °C

▶ Mesto namestitve izberite v bližini omrežne vtičnice.
– Priključna napeljava: pribl. 4 m

▶ Upoštevajte dolžino cevi med solarno polnilno postajo in
kolektorskim poljem.
– Dolžina cevi: 5 … 30 m

▶ Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte potrebne odmike
od stene za montažna in vzdrževalna dela.

4.4 Montaža solarne polnilne postaje

1

1 Ročaj

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevra-
čanja vmesnega zbiralnika

Če solarno polnilno postajo ali postajo za pi-
tno vodo montirate na vsebnik pred napeljavo
cevi, se lahko vsebnik prevrne naprej.

▶ Napeljite najprej cevi na zadnje priključke,
da se vmesni zbiralnik ne more prevrniti.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe valovitih cevi

Če valovite cevi večkrat prepognete za več
kot 30° v posamezno smer, se lahko cevi
zlomijo.
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▶ Predhodno upognjenih valovitih cevi ne
prepognite večkrat za več kot 30° v posa-
mezno smer.

1. Ko je solarna polnilna postaja še vedno v transportni
embalaži, odstranite plastični pokrov.

2. Prepričajte se, da je vmesni zbiralnik izoliran, zanesljivo
stoji in še ni napolnjen.

3. Prepričajte se, da so napeljane cevi do zadnjih priključ-
kov.

Odpiranje solarne polnilne postaje

1

1 Pritrdilni vijak

4. Odvijte pritrdilni vijak (1) na pokrovu.
5. Odstranite pokrov.

Pritrditev solarne polnilne postaje

2

3

1

1 Nosilec

2 Kabelska uvodnica

3 Sistem DIA

6. Sponko (1) za sistemom DIA (3) pritisnite v levo.
7. Sistem DIA preklopite v levo.
8. Odstranite čep iz kabelske uvodnice (2).
9. Odvijte napajalni kabel.
10. Napajalni kabel napeljite skozi kabelsko uvodnico (2).

Pogoji: naprave z vmesnikom eBus je treba priključiti

▶ Upoštevajte minimalne prereze in maksimalne dolžine
kablov.
– Vodilo (nizka napetost): ≥ 0,75 mm²
– Vodila: ≤ 300 m

▶ Na mestu namestitve e-vodilo (eBUS) napeljite skozi
kabelsko uvodnico (2).

11. V kabelsko uvodnico (2) montirajte čep.
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2

3

1

45678

1 Adapter vsebnika

2 Nastavljiva enota

3 Zaporna pipa

4 Dvižni vod kroga vme-
snega zbiralnika 1

5 Povratni vod kroga vme-
snega zbiralnika

6 Pritrdilna sponka

7 Matica

8 Dvižni vod kroga vme-
snega zbiralnika 2

12. Tri adapterje vsebnika (1) za solarno polnilno postajo
privijte v priključke vmesnega zbiralnika oz. stenskega
nosilca.

13. Montirajte izolacijo vmesnega zbiralnika (glejte poglavje
Navodila za namestitev in vzdrževanje vmesnega
zbiralnika allSTOR).

14. Odstranite pritrdilne sponke (6) vtičnih povezav med
zapornimi pipami in cevmi dvižnega in povratnega voda
solarne polnilne postaje.

15. Odvijte matice (7) na nastavljivih enotah (2).
16. Privijte matice (7) nad zapornimi pipami (3) na nastavlji-

vih enotah (2).
17. Nastavljive enote (2) povlecite skupaj z zadnjimi zapor-

nimi pipami (3) iz solarne polnilne postaje.

A

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

2
7

2
8

2
9
3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9
4

0
4

1

4

1 3

1 2

1 1

1 0

9
8

7
6

5
4

3
2

1

1

2

3

1 Izolacija

2 Adapter vsebnika

3 Nastavljiva enota

A Globina navoja

18. Nastavljive enote (3) privijte na adapterje vsebnika (2).
Upoštevajte globino navoja (A).

Montaža na Globina navoja A

VPS 300/3-E 1 mm

VPS 500/3-E 11 mm

VPS 800/3-E 18 mm

VPS 1000/3-E 18 mm

VPS 1500/3-E 29 mm

VPS 2000/3-E 31 mm

Stenski nosilec 5 mm

19. Solarno polnilno postajo potisnite prek nastavljivih enot
(3) na vmesni zbiralnik oz. na stenski nosilec.

Navodilo
Omrežni priključni kabel mora ležati prek
solarne polnilne postaje.

20. Zategnite matice na nastavljivih enotah (3).

Previdnost!
Nevarnost poškodbe valovitih cevi

Če valovite cevi večkrat prepognete za več
kot 30° v posamezno smer, se lahko cevi
zlomijo.

▶ Predhodno upognjenih valovitih cevi ne
prepognite večkrat za več kot 30° v posa-
mezno smer.

21. Cevi dvižnega in povratnega voda povežite z zapornimi
pipami.

22. Vtične povezave pritrdite s pritrdilnimi sponkami.
23. Sistem DIA preklopite v desno, dokler se nosilec ne

zaskoči.
24. Po potrebi montirajte dodatne solarne polnilne postaje.
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4.5 Montaža varnostne skupine, solarne
predvklopne posode in solarne raztezne
posode

Pripravljalno delo
▶ Če so postaje povezane v kaskado, je zaradi prostorskih

razlogov potrebno varnostne skupine priključiti nad po-
staje.
– Delovni material: T-kos

1

2

3

4

1 Varnostni ventil, priključek
za izpustno cev

2 Polnilna pipa

3 Priključek za solarno
raztezno posodo

4 priloženo tesnilo

Nevarnost!
Telesne poškodbe zaradi zaporne naprave

Zaporna naprava med postajo in varnostno
skupino odklopi varnostno skupino. Pride
lahko do telesnih poškodb.

▶ Med postajo in varnostno skupino ne na-
mestite zaporne naprave.

1. Pazite, da je priloženo tesnilo (4) nameščeno v priključ-
nem kosu varnostne skupine.

2. Montirajte varnostno skupino.

Navodilo
Če varnostne skupine ne namestite nepo-
sredno na solarno polnilno postajo, temveč
v njeno bližino, zaradi boljšega odvajanja to-
plote uporabite neizolirano cev.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe solarne raztezne po-
sode

Vroča solarna tekočina lahko poškoduje
membrano solarne raztezne posode.

▶ Uporabite solarno predvklopno posodo.

3. Po potrebi montirajte solarno predvklopno posodo.

Navodilo
Pri določenih konfiguracijah sistema (npr.
pri izredno veliki površini kolektorjev) lahko
vroča solarna tekočina močno segreje so-
larno raztezno posodo. Vročina lahko uniči
membrano solarne raztezne posode. Solarna
predvklopna posoda ščiti solarno raztezno
posodo pred previsokimi temperaturami.

4. Po potrebi montirajte solarno raztezno posodo.

Navodilo
Predtlak solarne raztezne posode od 50 do
400 kPa (0,5 do 4,0 bar) lahko prilagodite
glede na sistem.

5. Alternativa 1 / 2
Pogoji: Velikost solarne raztezne posode: 18 l, 25 l ali 35 l

▶ Solarno raztezno posodo montirajte z držalom na-
prave na steno.

5. Alternativa 2 / 2
Pogoji: Velikost solarne raztezne posode: 50 l, 80 l ali 100 l

▶ Namestite solarno raztezno posodo.

Nevarnost!
Telesne poškodbe zaradi vroče solarne
tekočine

Vroča solarna tekočina lahko skozi varnostni
ventil postaje izteče v prostor namestitve.

▶ Prepričajte se, da vroča solarna tekočina
nikogar ne ogroža.

▶ Pred varnostni ventil namestite tempera-
turno obstojno izpustno cev do ustrezne
zbiralne posode (npr. v ročko za solarno
tekočino).

▶ Izpustno cev napeljite s padcem proti zbi-
ralni posodi.

▶ Izpustne cevi ne izolirajte, da se solarna
tekočina lahko ohladi.

▶ Zbiralno posodo zavarujte proti prevrača-
nju.

6. Namestite izpustno cev (1).
– Alternativa

Gibljiva cev iz nerjavnega jekla
Bakrena cev, premera 14 do 28 mm
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4.6 Povezava kolektorskega polja s cevmi

1

2

3

4

1 Povratni vod solarnega
kroga

2 Priključek za povratni vod
solarnega kroga

3 Dvižni vod solarnega
kroga

4 Priključek za dvižni vod
solarnega kroga

1. Kolektorsko polje in solarno polnilno postajo povežite s
cevmi.
– Alternativa

Valovita cev iz nerjavnega jekla DN 16
Valovita cev iz nerjavnega jekla DN 20

Pogoji: Valovita cev iz nerjavnega jekla DN 20

▶ Uporabite adapter.
– Delovni material: Adapter 3/4" na 1"

2. Povratni vod solarne polnilne postaje povežite s povra-
tnim vodom solarnih kolektorjev.

3. Dvižni vod solarne polnilne postaje povežite z dvižnim
vodom solarnih kolektorjev.

4. Ustrezno izolirajte cevi.
– obstojne proti vročini do 140 °C
– zavarovane pred poškodbami s strani živali
– odporne na UV svetlobo

4.7 Polnjenje in odzračevanje solarnega sistema

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi iztekanja vroče
solarne tekočine

Pri polnjenju solarnega kroga lahko izteče
vroča solarna tekočina in povzroči opekline.

▶ Solarni krog polnite samo pri hladnih ko-
lektorjih.

▶ V sončnem vremenu polnite solarni krog
samo v jutranjih in večernih urah oz. pri
pokritih kolektorjih.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi netesnih vijač-
nih povezav

Če vijačne povezave ne tesnijo, lahko pride
do iztekanja solarne tekočine.

▶ Preverite tesnjenje vseh vijačnih povezav.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi dodane vode

Če je solarni tekočini dodana voda ali druga
tekočina, zaščita pred zmrzovanjem in koro-
zijo ni več zagotovljena.

▶ Solarni tekočini ne dodajajte vode ali
druge tekočine.

Previdnost!
Nepravilno delovanje zaradi nepravilnega
izpiranja in praznjenja vrst kolektorjev

Zaradi nepravilnega izpiranja in praznjenja
paralelno povezanih vrst kolektorjev lahko v
solarnem sistemu ostane zrak.

▶ V vsako vrsto kolektorjev namestite za-
porni ventil.

▶ Izpirajte po eno vrsto kolektorjev.
▶ Ko izperete in izpraznite vse vrste, odprite

vse zaporne ventile.

1. Solarni krog polnite izključno s pripravljeno mešanico
solarne tekočine podjetja Vaillant.

2. Solarni krog napolnite z napravo Vaillant za polnjenje
na kolesih oz. s črpalko za polnjenje podjetja Vaillant.
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4.7.1 Solarni krog in naprava za polnjenje

VPM 20/25/2 WVPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 WVPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 WVPM 40/45/2 W

VPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 W

VPM 20/2 S
VPM 60/2 S

p

1

2

3
4

6

7

5

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

1 Kolektorsko polje

2 Varnostna skupina

3 Manometer

4 Ventil za polnjenje in
praznjenje, dvižni vod

5 Zbiralna posoda

6 Solarna predvklopna
posoda (opcija)

7 Solarna raztezna posoda s
hitro spojko

8 Ventil za polnjenje in
praznjenje, povratni vod

9 Senzor tlaka

10 Pokazno steklo

11 Gibljiva cev povratnega
voda

12 Ploščni toplotni izmenje-
valnik

13 Solarna črpalka

14 Zaporni ventil za povratni
vod

15 Protipovratna loputa

16 Odzračevalna posoda

17 Zaporni ventil za dvižni
vod

18 Protipovratna loputa

19 Solarna polnilna postaja

Zaporna ventila (13) in (16) imata protipovratno loputo. Za-
porni ventil in protipovratna loputa sta en sestavni del.

4.7.2 Polnjenje solarnega sistema

Previdnost!
Nepravilno delovanje zaradi zraka v solar-
nem krogu

Zaradi nepravilnega polnjenja lahko v solar-
nem sistemu ostane zrak.

▶ Nadzirajte postopek polnjenja solarnega
sistema.

1. Pri večjih solarnih sistemih zagotovite, da je v posodi
za solarno tekočino vedno dovolj solarne tekočine. Po
potrebi uporabite dodatne posode.

2. Pred polnjenjem sistema nastavite predtlak v solarni
raztezni posodi.

3. Izklopite črpalko za polnjenje.
4. Do konca odprite ventila za polnjenje in praznjenje na

solarni polnilni postaji.

45°

45°

90°

45° 45°

0° 0°

15 min

5 min

1

2

3

1 položaj za polnjenje

2 položaj za odzračevanje

3 delovni položaj

5. Zaporni ventil za dvižni vod in zaporni ventil za povratni
vod nastavite v položaj za polnjenje (1).

6. Vklopite črpalko za polnjenje.

◁ Črpalka za polnjenje črpa solarno tekočino.
◁ Solarna tekočina teče v solarni krog.

7. Črpalko za polnjenje pustite delovati najmanj 15 minut.

◁ Solarni krog je dovolj odzračen.

8. Opazujte nivo tekočine v posodi za solarno tekočino.
9. Zagotovite, da je v posodi za solarno tekočino vedno

dovolj solarne tekočine.
10. Preverite, če solarna tekočina teče iz gibljive cevi po-

vratnega voda nazaj v posodo za solarno tekočino.

◁ Ko iz gibljive cevi povratnega voda izteka solarna
tekočina brez mehurčkov, je solarni sistem povsem
napolnjen.

11. Zaporni ventil za dvižni vod in zaporni ventil za povratni
vod nastavite v položaj za odzračevanje (2).

12. Za odzračevanje pustite črpalko za polnjenje delovati
najmanj 5 minut.

13. Zaporni ventil za dvižni vod in zaporni ventil za povratni
vod nastavite v delovni položaj (3).

14. Zaprite ventila za polnjenje in praznjenje.
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15. Izključite črpalko za polnjenje.

◁ Če je tekočina v posodi za solarno tekočino bistra in
se zračni mehurčki ne pojavljajo več, je bilo odzra-
čevanje uspešno.

4.7.3 Odzračevanje solarnega sistema

1

1 Odzračevalni vijak

1. Odprite odzračevalni vijak (1), dokler ne začne iz njega
kapljati solarna tekočina.

2. Zaprite odzračevalni vijak.

◁ Sistem je napolnjen in odzračen.

4.7.4 Preverjanje tesnjenja

1. Zaprite ventil za polnjenje in praznjenje v povratnem
vodu.

2. Vklopite črpalko za polnjenje.
3. Pustite, da tlak v solarnem krogu naraste na 450 kPa

(4,5 bar).
4. Preverite morebitno netesnjenje vseh cevi in povezav v

solarnem krogu.
5. Odpravite mesta netesnjenja in ponovno preverite.
6. Nastavite tlak sistema.
7. Zaprite ventila za polnjenje in praznjenje.
8. Odstranite napravo Vaillant za polnjenje na kolesih oz.

črpalko za polnjenje podjetja Vaillant.
9. Na ventila za polnjenje in praznjenje namestite po-

krovčka.

4.8 Priključitev solarne polnilne postaje na
električno napetost

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo!

Pri delih v stikalnih omaricah komponent
sistema s priključitvijo na nizkonapetostno
omrežje (230 V) obstaja življenjska nevar-
nost zaradi električnega udara. Na omrežnih
priključnih sponkah je tudi pri izklopljenem
glavnem stikalu prisotna stalna napetost!

▶ Komponente sistema odklopite iz električ-
nega omrežja in sicer tako, da izvlečete
omrežni vtič, ali z ločilno napravo za izklop
vseh faz napetosti z najmanj 3 mm raz-
dalje med kontakti (npr. z varovalkami ali
odklopniki).

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Preverite, da na komponentah sistema ni
prisotne napetosti.

▶ Stikalno omarico lahko odprete samo, ko
komponenta sistema ni pod napetostjo.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi suhega delovanja
črpalk

Ko je vzpostavljena električna priključitev,
se solarna in vmesna polnilna črpalka sa-
modejno zaženeta. Črpalki delujeta v suhem
teku, brez solarne tekočine oz. vode.

▶ Solarno polnilno postajo in vmesni zbiral-
nik napolnite pred električno priključitvijo
solarne polnilne postaje.

1. Uporabite običajne kable.
2. Upoštevajte minimalne prereze in maksimalne dolžine

kablov.
– Priključna napeljava 230 V: ≥ 1,5 mm²
– Vodilo (nizka napetost): ≥ 0,75 mm²
– Kabel tipala (nizka napetost): ≥ 0,75 mm²
– Vodila: ≤ 300 m
– Kabli tipal: ≤ 50 m

3. Priključno napeljavo napeljite ločeno.
4. Napravo priključite na električno omrežje prek zašči-

tnega stikala na diferenčni tok.
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124 3

1 Priključek za e-vodilo
(eBUS)

2 Servisni priključek

3 Priključek za tipalo dna
vsebnika

4 Priključek za tipalo kolek-
torja

5. Odstranite spodnjo obrobo s sistema DIA na solarni
polnilni postaji.

Pogoji: prisotne so druge naprave, ki lahko delujejo prek e-vodila (eBUS)

▶ Napeljavo e-vodila (eBUS) povežite s priključkom za e-
vodilo (1).

▶ Napeljavo e-vodila (eBUS) poljubno napeljite od solarne
polnilne postaje do drugih naprav, ki lahko delujejo prek
e-vodila.

Pogoji: Prisotno je tipalo dna vsebnika VR10

▶ Kabel tipala dna vsebnika povežite s priključkom za ti-
palo dna vsebnika (3).

▶ Kabel tipala dna vsebnika poljubno napeljite od solarne
polnilne postaje do vmesnega zbiralnika.

Pogoji: Prisotno je tipalo kolektorja VR11

▶ Kabel tipala kolektorja povežite s priključkom za tipalo
kolektorja (4).

Navodilo
Tipalo kolektorja VR11 zadrži impulz črpalke.

▶ Kabel tipala kolektorja poljubno napeljite od solarne pol-
nilne postaje do vmesnega zbiralnika.

4.9 Zapiranje solarne polnilne postaje

1. Namestite pokrov.
2. Pokrov pritrdite s pritrdilnim vijakom.
3. Namestite plastičen pokrov.

5 Zagon

Solarna polnilna postaja je pripravljena za delovanje takoj,
ko je prisotna omrežna napetost in je vzpostavljena pove-
zava z e-vodilom (eBUS) (opcija). Delovanje solarne polnilne
postaje je zagotovljeno s parametri sistema DIA. Delovanje
se zažene s čarovnikom za namestitev (→ stran 14).

5.1 Dodatki

Velja za: Slovenija

Previdnost!
Korozija aluminija in posledično netesnjenje
zaradi neustrezne ogrevalne vode!

Za razliko od npr. jekla, sive litine ali bakra
reagira aluminij na alkalno ogrevalno vodo
(pH-vrednost > 8,5) z močno korozijo.

▶ Pri aluminiju zagotovite, da se pH-vre-
dnost ogrevalne vode nahaja med 6,5 in
največ 8,5.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi neprimernih sred-
stev za zaščito proti zmrzovanju in koroziji

Neprimerna sredstva za zaščito proti zmrzo-
vanju ali koroziji lahko poškodujejo tesnila.

▶ Uporabljajte samo primerna sredstva za
zaščito proti zmrzovanju in koroziji.

Dodajanje dodatkov ogrevalni vodi lahko povzroči materialno
škodo. Pri pravilni uporabi naslednjih izdelkov na napravah
Vaillant doslej še ni bila ugotovljena nezdružljivost.

▶ Pri uporabi obvezno upoštevajte navodila proizvajalca
dodatka.

Za združljivost posameznih dodatkov v drugem ogrevalnem
sistemu in za njihovo delovanje podjetje Vaillant ne pre-
vzema nikakršne odgovornosti.

Dodatki za čiščenje (takoj po uporabi je potrebno
izpiranje)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Dodatki, ki ostanejo trajno v sistemu
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Dodatki za zaščito proti zmrzovanju, ki ostanejo
trajno v sistemu
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Če ste uporabili te dodatke, seznanite upravljavca s po-
trebnimi ukrepi.

▶ Upravljavca seznanite s potrebnimi postopki za zaščito
proti zmrzovanju.
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5.2 Zagon čarovnika za namestitev

Čarovnik za namestitev se zažene pri prvem vklopu izdelka.
Omogoča enostaven dostop do najpomembnejših testnih
programov in konfiguracijskih nastavitev pri namestitvi iz-
delka. Čarovnik za namestitev se prikaže pri vsakem vklopu,
dokler se enkrat uspešno ne zaključi.

Če ne potrdite zagona čarovnika za namestitev, se le-ta 15
minut po vklopu zapre in prikaže se osnovni prikaz. Pri na-
slednjem vklopu izdelka se čarovnik za namestitev ponovno
zažene.

5.3 Nastavitev jezika

Navodilo
Če ste priključili regulator sistema, lahko jezik
nastavite samo z regulatorjem sistema.

1. S tipkama ali nastavite želen jezik.
2. S pritiskom na potrdite nastavljen jezik.
3. S ponovnim pritiskom na še drugič potrdite nasta-

vljen jezik, da preprečite nehoteno spremembo.

5.4 Nastavitev časa

Navodilo
Če ste priključili regulator sistema, lahko čas na-
stavite samo z regulatorjem sistema.

1. S tipkama ali nastavite želeno uro.
2. Nastavljeno uro potrdite s tipko .
3. S tipkama ali nastavite želeno minuto.
4. Nastavljeno minuto potrdite s tipko .

5.5 Nastavitev datuma

Navodilo
Če ste priključili regulator sistema, lahko datum
nastavite samo z regulatorjem sistema.

1. S tipkama ali nastavite želen dan.
2. Nastavljen dan potrdite s tipko .
3. S tipkama ali nastavite želen mesec.
4. Nastavljen mesec potrdite s tipko .
5. S tipkama ali nastavite želeno leto.
6. Nastavljeno leto potrdite s tipko .

5.6 Nastavitev območja uporabe

1. Z ali izberite, ali naj postaja deluje samostojno ali
naj bo povezana v kaskado.
– Ne: postaja ne deluje v kaskadi
– Da: postaja deluje v kaskadi

2. Če izberete Da, je potrebno solarni polnilni postaji z
ali dodeliti naslov v območju 1 ... 4.

3. Spremembo potrdite z .

5.7 Nastavitev velikosti sistema

Navodilo
Velikost sistema ustreza površini kolektorjev v
kvadratnih metrih. Solarni regulator izbere čas
polnjenja v odvisnosti od velikosti sistema.

1. Površino (v kvadratnih metrih) priključenih kolektorjev
izberite z ali .

2. Spremembo potrdite z .

5.8 Nastavitev mesta namestitve

1. S tipkama oz. izberite državo, v kateri bo name-
ščen izdelek.

2. Spremembo potrdite z .

5.9 Odzračevanje sistema

1. Pustite, da se izvede program odzračevanja.

◁ Program odzračevanja se samodejno zažene.
– Trajanje programa: 6 min

Pogoji: Program je zaključen

▶ S pomočjo odzračevalnega vijaka izpustite preostali zrak
iz postaje.

5.10 Izvajanje testnega programa za upornost
sistema

2

1

1 Rdeča oznaka 2 Zareza na kovinski sponki

1. Od zgoraj poglejte na pokazno steklo.
2. Rdečo oznako (1) v pokaznem steklu pripeljite s priti-

skom na in v označeno območje (zareza na ko-
vinski sponki) (2).

Navodilo
Testni program za upornost sistema prilagodi
solarno polnilno postajo na padec tlaka v
solarnem krogu.
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3. Zaključite testni program za upornost sistema.

◁ Elektronika shrani padec tlaka v solarnem krogu.

5.11 Zajemanje kontaktnih podatkov

1. Svojo telefonsko številko zajemite s in .
2. Svoj vnos potrdite z .

5.12 Zaključitev čarovnika za namestitev

▶ Za zaključitev čarovnika za namestitev pritisnite .

Navodilo
Ko se čarovnik za namestitev uspešno iz-
teče in potrdite zaključitev, se pri naslednjem
vklopu ne zažene več samodejno.

Navodilo
Vse izvedene nastavitve si lahko kasneje ogle-
date v elementu menija Konfiguracija in jih
tam tudi spremenite.

6 Upravljanje

6.1 Koncept upravljanja solarne polnilne postaje

Solarna polnilna postaja auroFLOW exclusiv je opremljena
z digitalnim informacijsko-analitičnim sistemom (sistem DIA).
Če so potrebne dodatne nastavitve, ki jih še niste izvedli s
pomočjo čarovnika za namestitev, si lahko s pomočjo sis-
tema DIA ogledate in spreminjate druge parametre.

V → navodilih za uporabo solarne polnilne postaje auro-
FLOW exclusiv je opisano naslednje:

– Koncept upravljanja in upravljanje sistema DIA
– Možnosti odčitavanja in nastavitev na nivoju za upra-

vljavca

6.2 Priklic servisnega nivoja

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi nepravilne upo-
rabe!

Nepravilne nastavitve na servisnem nivoju
lahko povzročijo poškodbe na solarnem sis-
temu.

▶ Če ste inštalater, obvezno uporabljajte
dostop na servisnem nivoju.

Navodilo
Servisni nivo je zaščiten z geslom pred nepoo-
blaščenim dostopom, ker nepravilne nastavitve
parametrov na tem nivoju lahko povzročijo motnje
v delovanju in poškodbe na izdelku.

1. Istočasno pritisnite in („i”).

◁ Na zaslonu se prikaže meni.

2. S tipkama oz. se pomikajte, dokler se ne prikaže
element menija Servisni nivo.

3. S pritiskom na izberite element menija.

◁ Na zaslonu se prikaže besedilo Vnesite kodo in
vrednost „00“.

4. S tipkama oz. nastavite vrednost 17 (koda).
5. S pritiskom na potrdite vpisano kodo.

◁ Prikaže se servisni nivo z izbiro elementov menija.

Navodilo
Na začetku posameznega navodila za roko-
vanje sledi opis poti za dostop do servisnega
nivoja za to funkcijo, npr. Meni → Servisni
nivo → Testni meni → Testni programi.

Navodilo
Če po izhodu iz servisnega nivoja le-tega
ponovno prikličete v 15 minutah, ni potrebno
ponovno vpisati kode.

6.2.1 Ogled/brisanje seznama napak

Servisni nivo → Seznam napak

– Ta funkcija omogoča ogled zadnjih 10 sporočil o napakah
na seznamu napak. Sporočila lahko po potrebi izbrišete.

6.2.2 Zagon izvajanja testov

Servisni nivo → Testni meni → Statistika

– Ta funkcija omogoča ogled statistik o sistemu.

Servisni nivo → Testni meni → Testni programi

– Ta funkcija omogoča zagon testnih programov.

Servisni nivo → Testni meni → Test senz./aktuat.

– Ta funkcija omogoča testiranje senzorjev in aktuatorjev
solarne polnilne postaje.

6.2.3 Spreminjanje konfiguracije

Servisni nivo → Konfiguracija → Jezik

– Ta funkcija omogoča spreminjanje jezika.

Servisni nivo → Konfiguracija → Kontaktni podatki

– Ta funkcija omogoča spreminjanje kontaktnih podatkov.

Servisni nivo → Konfiguracija → Datum

– Ta funkcija omogoča spreminjanje datuma.

Servisni nivo → Konfiguracija → Čas

– Ta funkcija omogoča spreminjanje časa.

Servisni nivo → Konfiguracija → Poletni/zimski čas:

– S to funkcijo lahko nastavite, ali naj sistem DIA izvede
samodejni preklop med poletnim in zimskim časom.

Servisni nivo → Konfiguracija → Kaskada

– S to funkcijo lahko določite, ali naj postaja deluje samo-
stojno ali naj bo povezana v kaskado. Če želite, da po-
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staja deluje v kaskadi, je potrebno postaji dodeliti naslov
v območju 1 ... 4.

Servisni nivo → Konfiguracija → Površina kolektorja

– S to funkcijo lahko nastavite velikost površine kolektor-
skega polja.

Servisni nivo → Konfiguracija → Čas impulza črpalke

– S to funkcijo lahko nastavite čas impulza črpalke.

Servisni nivo → Konfiguracija → Moč impulza črpalke

– S to funkcijo lahko nastavite impulzno moč črpalke (to-
varniška nastavitev = 20%).

Servisni nivo → Konfiguracija → Način delovanja

– S to funkcijo lahko nastavite način delovanja solarnega
kroga (nizek pretok, samodejno oz. visok pretok).

Servisni nivo → Konfiguracija → Temperat. ogrevanja

– S to funkcijo lahko nastavite želeno temperaturo dvi-
žnega voda ogrevanja.

Servisni nivo → Konfiguracija → Temperat. tople vode

– S to funkcijo lahko nastavite želeno temperaturo tople
vode.

Servisni nivo → Konfiguracija → UV5 prekl. temperat.

– S to funkcijo lahko nastavite preklopno temperaturo ven-
tila za polnjenje plasti.

Servisni nivo → Konfiguracija → Maks. temp. vsebnika

– S to funkcijo lahko nastavite maksimalno temperaturo
vsebnika.

Servisni nivo → Konfiguracija → Diferenca vklopa

– S to funkcijo lahko nastavite temperaturno razliko. Ko je
dosežena nastavljena temperaturna razlika med tempe-
raturnima tipaloma T5 in T6, se postaja izklopi.

Navodilo
To funkcijo lahko uporabljate, ko sta priključeni temperaturni
tipali T5 in T6 ter je deaktiviran impulz črpalke.

Servisni nivo → Konfiguracija → Regulator na eBUS

– S to funkcijo lahko doloćite, ali je na solarno polnilno po-
stajo priključena naprava, ki lahko deluje prek e-vodila
(npr. regulator).

Servisni nivo → Konfiguracija → Verzija programa

– Ta funkcija omogoča odčitavanje verzije nameščene
programske opreme.

6.2.4 Izvajanje ponastavitev

Servisni nivo → Ponastavitve

– Ta funkcija omogoča ponastavitev solarne polnilne po-
staje na tovarniške nastavitve.

– Poleg tega omogoča ponastavitev prikazanih solarnih
doprinosov na nič.

6.2.5 Zagon čarovnika za namestitev

Servisni nivo → Čarov. za namestitev

– Ta funkcija omogoča zagon čarovnika za namestitev.

7 Izročitev upravljavcu

1. Upravljavca seznanite z načini upravljanja sistema.
Odgovorite na vsa njegova vprašanja. Upravljavca še
posebej opozorite na varnostna navodila, ki jih mora
upoštevati.

2. Upravljavca opozorite, da mora za polnjenje ogreval-
nega sistema upoštevati kakovost vode, ki je na voljo
na mestu uporabe.

3. Upravljavca opozorite, da lahko za polnjenje ogreval-
nega sistema uporablja samo običajno vodo iz vodo-
voda brez kemičnih dodatkov.

4. Upravljavcu pokažite položaj in razložite delovanje var-
nostnih naprav.

5. Upravljavca seznanite z nujno potrebnim vzdrževanjem
sistema v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.

6. Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in
druge dokumente naprave, da jih shrani.
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8 Zaznavanje in odpravljanje napak

Napaka Možni vzroki Odpravljanje

Solarna črpalka povzroča
hrup.

Zrak v solarni črpalki. Odzračite solarno črpalko ter črpalko na vgrajenem odzrače-
valniku in drugih odzračevalnikih (če so prisotni).
Po potrebi: postopek odzračevanja ponovite naslednji dan.

Tlak v sistemu je prenizek. Povišajte tlak v sistemu.

Sistem povzroča hrup (to je
normalno v prvih dneh po
polnjenju sistema).

Tlak v sistemu je prenizek. Povišajte tlak v sistemu.

Solarna črpalka deluje, ven-
dar iz kolektorja ne priteče
vroča solarna tekočina do
solarne polnilne postaje (čr-
palka je vroča).
Temperaturi dvižnega in
povratnega voda sta enaki.
Temperatura vsebnika ne
narašča oz. narašča počasi.

Zrak v sistemu napeljave. Preverite tlak v sistemu.
Odzračite napeljavo na kolektorju in v solarni polnilni postaji.
Če je prisoten regulator VRS 620/3:

– Zaženite solarno črpalko (Servisni nivo → Testni meni →
Test aktuatorjev).

– Skozi pokazno steklo preverite, če se pretaka solarna
tekočina.

– Izvedite testni program za upornost sistema.

Odzračite solarno črpalko ter črpalko na vgrajenem odzrače-
valniku in drugih odzračevalnikih (če so prisotni).
Po potrebi:

– Preverite napeljavo cevi (npr. pregibe na balkonskih poli-
cah ali v okolici vodovodne napeljave).

– Spremenite napeljavo cevi oz. namestite dodaten odzra-
čevalnik.

Iz kolektorja ne priteče vroča
solarna tekočina do solarne
polnilne postaje.
Vmesni zbiralnik se ne se-
greva.

Zaporne pipe v sistemu so zaprte. Odprite ventila za polnjenje in praznjenje.

Protipovratni ventili niso nameščeni v
smeri pretoka.

Demontirajte zaporne ventile s protipovratno loputo in jih
montirajte v smeri pretoka.

Električna napetost je izklopljena. Vklopite električno napetost.

Na zaslonu je prikazano spo-
ročilo o napaki.

Vtič senzorja je izvlečen. Priključite vtič.

Prekinitev v kablu. Preverite kabel.

Senzorji so okvarjeni. Zamenjajte senzorje.

Solarna črpalka ne deluje,
čeprav sonce sveti.
(na zaslonu ni simbola "Ak-
tivna solarna črpalka")

Sistem je v načinu čakanja (maks. 10
min.) in prejšnji poskus polnjenja vseb-
nika ni bil uspešen.
Vsebnik ima najvišjo temperaturo.
Sistem je v načinu zaščite kolektorjev
zaradi visokih temperatur v kolektorju.

Počakajte, da se na zaslonu prikaže simbol "Aktivna solarna
črpalka": zaženite solarna črpalko (Servisni nivo → Testni
meni → Test aktuatorjev).
Deblokirajte rotor.
Izvijač vstavite v zarezo in ročno zavrtite črpalko.
Po potrebi: demontirajte in očistite črpalko.

Solarna črpalka ne deluje,
čeprav sonce sveti.
(na zaslonu se prikaže
simbol "Aktivna solarna
črpalka")

Črpalka je umazana.
Črpalka je okvarjena.

Zamenjajte črpalko.

Solarna črpalka deluje, če-
prav ni sončnega obsevanja.

Sistem je v načinu preverjanja. Aktivirajte vgrajen sončni koledar:
Nastavite mesto namestitve in čas.

Prikazana temperatura v
dvižnem vodu solarnega
kroga je prenizka/previsoka.

Temperatura se meri neposredno v so-
larni tekočini.

Počakajte, dokler prikazana temperatura v dvižnem vodu
solarnega kroga ne ustreza temperaturi solarne tekočine.

Število vrtljajev črpalke niha.
Črpalka ne deluje konstan-
tno.

Volumski tok črpalke je moduliran iz no-
tranjega regulatorja.

(ni napaka)

Znižanje tlaka (nihanje tlaka
v normalnem delovanju: ±20
... 30 kPa (±0,2 ... 0,3 bar)).

Po polnjenju zrak še uhaja iz sistema.
Izločil se je zračni mehurček.
Netesno mesto v solarnem krogu, pred-
vsem v kolektorskem polju.

Preverite vijačne spoje in tesnilne puše na zapornih zasunih
ter navojne priključke.
Preverite spajkana mesta.
Preverite kolektorsko polje, zamenjajte okvarjene kolektorje.

Solarni doprinos je izredno
nizek.

Izolacija cevi je pretanka ali napačna.
Sistem ni pravilno načrtovan.

Preverite načrtovanje sistema (velikost kolektorjev, senčenje,
dolžina cevi), po potrebi spremenite sistem.
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9 Servis, vzdrževanje in nadomestni deli

9.1 Nega izdelka

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi nepri-
mernih čistil!

Neprimerna čistila lahko poškodujejo oblogo,
dele armature ali upravljalne elemente.

▶ Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistil-
nih sredstev, sredstev za pomivanje oz.
čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

▶ Oblogo čistite z vlažno krpo in malo mila brez topila.

9.2 Naročanje nadomestnih delov

Velja za: Vaillant

Originalni nadomestni deli naprave so certificirani med po-
stopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdrže-
vanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih na-
domestnih delov Vaillant, CE skladnost za napravo ne velja
več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nado-
mestnih delov Vaillant. Informacije o razpoložljivih originalnih
nadomestnih delih Vaillant lahko dobite na kontaktnem na-
slovu, ki je naveden na zadnji strani.

▶ Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadome-
stne dele, uporabite samo originalne nadomestne dele
Vaillant.

9.3 Izvajanje vzdrževalnih del

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi iztekanja vroče
solarne tekočine

Pri polnjenju solarnega kroga lahko izteče
vroča solarna tekočina in povzroči opekline.

▶ Solarni krog polnite samo pri hladnih ko-
lektorjih.

▶ V sončnem vremenu polnite solarni krog
samo v jutranjih in večernih urah oz. pri
pokritih kolektorjih.

▶ Odstranite plastični pokrov.
▶ Odprite solarno polnilno postajo. (→ stran 7)
▶ Vzdrževalna dela izvajajte v skladu z načrtom vzdrževa-

nja.
▶ Zaprite solarno polnilno postajo. (→ stran 13)

9.3.1 Načrt vzdrževanja

9.3.1.1 Koledarsko določeni intervali vzdrževanja

Koledarsko določeni intervali vzdrževanja

Interval Vzdrževalna dela Stran

Letno Preverjanje tlaka v sistemu 18

Preverjanje tesnjenja priključkov 18

Preverjanje zaščite solarne tekočine
proti zmrzovanju 18

Preverjanje protikorozijske zaščite so-
larne tekočine 18

Odzračevanje solarnega sistema 18

Polnjenje solarnega sistema 18

Preverjanje solarne polnilne postaje
glede morebitnih poškodb 18

9.3.2 Preverjanje tlaka v sistemu

▶ Z manometrom preverite tlak v sistemu.

9.3.3 Preverjanje tesnjenja priključkov

▶ Preverite tesnjenje cevi in povezav v solarnem krogu.
(→ stran 12)

9.3.4 Preverjanje zaščite solarne tekočine proti
zmrzovanju

▶ Preverite zaščito solarne tekočine proti zmrzovanju.

9.3.5 Preverjanje protikorozijske zaščite solarne
tekočine

1. Odprite odzračevalni vijak, dokler ne začne iz njega
kapljati solarna tekočina.

2. Za kratek čas vstavite pH-indikator v vzorec solarne
tekočine.

3. Zaprite odzračevalni vijak.
4. Barvo pH-indikatorja primerjajte z ustrezno barvno le-

stvico.
5. Vzorec solarne tekočine odstranite v zbiralno posodo

solarne polnilne postaje.
6. Če je pH-vrednost nižja od 7,0, zamenjajte solarno te-

kočino.

9.3.6 Odzračevanje solarnega sistema

▶ Preverite solarni sistem in ga po potrebi odzračite.
(→ stran 12)

9.3.7 Polnjenje solarnega sistema

▶ Preverite solarni sistem in ga po potrebi napolnite.
(→ stran 11)

9.3.8 Preverjanje solarne polnilne postaje glede
morebitnih poškodb

▶ Vizualno preverite solarno polnilno postajo glede morebi-
tnih poškodb.
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10 Izklop solarne polnilne postaje

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo!

Pri delih v stikalnih omaricah komponent
sistema s priključitvijo na nizkonapetostno
omrežje (230 V) obstaja življenjska nevar-
nost zaradi električnega udara. Na omrežnih
priključnih sponkah je tudi pri izklopljenem
glavnem stikalu prisotna stalna napetost!

▶ Komponente sistema odklopite iz električ-
nega omrežja in sicer tako, da izvlečete
omrežni vtič, ali z ločilno napravo za izklop
vseh faz napetosti z najmanj 3 mm raz-
dalje med kontakti (npr. z varovalkami ali
odklopniki).

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Preverite, da na komponentah sistema ni
prisotne napetosti.

▶ Stikalno omarico lahko odprete samo, ko
komponenta sistema ni pod napetostjo.

Opozorilo!
Nevarnost oparin zaradi vroče solarne teko-
čine

Pri temperaturi kolektorjev nad 100 °C lahko
solarna tekočina uhaja kot para in povzroči
opekline.

▶ Solarno polnilno postajo izklopite samo pri
temperaturah kolektorjev pod 100 °C.

▶ Nosite osebno zaščitno opremo.
▶ Poskrbite, da je polnilna pipa v varnostni

skupini vseskozi zaprta.

1. Solarno polnilno postajo odklopite od dovoda električ-
nega toka.

2. Pripravite potreben delovni material.
– Zbiralna posoda (velikost glede na količino polnjenja

sistema, min. 20 l)
– 2x cev z nastavkom 3/4"
– Osebna zaščitna oprema
– Orodje

3. Odstranite pokrov solarne polnilne postaje.
4. Odvijte pritrdilni vijak na pokrovu.
5. Odstranite pokrov.
6. Odklopite kable na mestu namestitve.
7. Priklopite cevi na ventila za polnjenje in praznjenje.
8. Konce cevi pritrdite na zbiralno posodo.

45° 45°

9. Zaporni ventil za dvižni vod in zaporni ventil za povratni
vod nastavite v položaj za odzračevanje.

10. Odprite ventila za polnjenje in praznjenje.

◁ Solarna tekočina teče v zbiralno posodo.

Navodilo
V solarnem krogu, predvsem v kolektorjih,
so lahko še vedno prisotni ostanki solarne
tekočine, ki še ni mogla izteči.

11. Zaprite zbiralno posodo.
12. Zaprite ventila za polnjenje in praznjenje.
13. Na sprednji del solarne polnilne postaje nalepite na-

lepko z opozorilom, da je solarna polnilna postaja izklo-
pljena.

11 Recikliranje in odstranjevanje

Odstranjevanje embalaže
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.

Odstranjevanje izdelka in opreme
▶ Izdelka in opreme ni dovoljeno odstranjevati skupaj z

gospodinjskimi odpadki.
▶ Poskrbite za pravilno odstranjevanje izdelka in opreme.
▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.

Odstranjevanje solarne tekočine
Solarna tekočina ne sodi med gospodinjske odpadke.

▶ Ustrezna komunalna služba naj poskrbi za pravilno od-
stranjevanje solarne tekočine v skladu s krajevnimi pred-
pisi.

▶ Embalažo, ki je ni možno očistiti, odstranite enako kot
solarno tekočino.
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12 Tehnični podatki

12.1 Mere
75

0

300

450

3
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0
10

0

12.2 Tehnični podatki

Oznaka Enota VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Površina solarnih
kolektorjev

m² 4 ... 20 20 ... 60

Prenosnik toplote — 21 plošč 49 plošč

Mere

Višina mm 750

Širina mm 450

Globina pri montaži
na vmesni zbiralnik

mm 275

Masa kg 18 19

Električna priključitev

Nazivna napetost V, Hz 230, 50

Moč (nazivna moč) W maks. 140

Način priključitve — Omrežni priključek

Stopnja zaščite (po
EN 60529)

— IPX2

Hidravlični priključek

Dvižni vod solarnega
kroga (zunanji navoj)

" 3/4

Povratni vod solar-
nega kroga (zunanji
navoj)

" 3/4

Dvižni vod kroga
vmesnega zbiralnika
1 (zunanji navoj)

" 1

Dvižni vod kroga
vmesnega zbiralnika
2 (zunanji navoj)

" 1

Oznaka Enota VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Povratni vod kroga
vmesnega zbiralnika
(zunanji navoj)

" 1

Maks. obratovalni
tlak (solarni krog)

kPa (bar) 600 (6)

Maks. obratovalni
tlak (krog vsebnika)

MPa
(bar)

0,3 (3)

Maks. temperatura
solarne tekočine

°C 130

Maks. temperatura
vode

°C 99

Solarna črpalka

Nazivna napetost V, Hz 230, 50

Poraba solarne čr-
palke

W maks. 70

Poraba vmesne pol-
nilne črpalke

W maks. 63

Tovarn. nastavitve

Ciljna vrednost tople
vode

°C 65

Ciljna vrednost za
ogrevanje

°C 40

Maksimalna tempe-
ratura vsebnika

°C 99
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12.3 Hidravlična shema in vezalni načrt
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12.4 Preostala višina črpanja
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12.5 Premer cevi
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Primer
– Površina kolektorjev = 14 m2

– Skupna dolžina cevi = 10 m
– Premer cevi = nazivna širina DN15

Navodilo
Ob upoštevanju upogibanja cevi je potrebno cevi dimenzionirati s 50 % varnostno rezervo.
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13 Servisna služba

Velja za: Slovenija, Vaillant

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Dolenjska c. 242 b   1000 Ljubljana
Tel. 01 280 93 40   Tel. 01 280 93 42
Tel. 01 280 93 46   tehnični oddelek 01 280 93 45
Fax 01 280 93 44
info@vaillant.si   www.vaillant.si

Ta navodila oz. posamezni deli navodil so zaščiteni z avtorskimi pravicami in jih je dovoljeno razmnoževati ali
razširjati samo s pisno privolitvijo proizvajalca.
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