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Systemu	z	automatycznym,	grawitacyjnym	powrotem	czynnika	do	wężownicy	solarnej
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1	 Instrukcja

1.1	 Uwagi	dotyczące	dokumentacji

Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być 
przekazana użytkownikowi po jego zainstalowaniu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

• Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby 
zrozumieć wszystkie informacje i zagwarantować w 
pełni bezpieczną instalację, eksploatację i konserwację 
urządzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji.

1.2	 Dołączone	dokumenty

 - 1 instrukcja obsługi

 - 1 podręcznik instalacji kolektora słonecznego HelioPLAN

 - 1 Karta Gwarancyjna

 - 1 lub kilka instrukcji obsługi i/lub instalacji akcesoriów

1.3	 Objaśnienie	symboli

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia i życia.

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

b
UWAGA : Zagrożenie dla urządzenia lub 
otoczenia.

i WAŻNE : Użyteczne informacje i wskazówki.

2	 Opis	urządzenia

Zasobniki solarne HelioSet to zasobniki akumulacyjne ciepłej 
wody użytkowej. Wykorzystują one energię słoneczną do 
podgrzewania wody pitnej. Zasada funkcjonowania systemu 
polega na automatycznym odprowadzeniu płynudo wymiennika 
w zasobniku jeśli układ jest w spoczynku.

2.1	 zabezpieczenia

Ochrona antykorozyjna zasobnika

Stalowy zbiornik pokryty jest od wewnątrz emaliową powłoką, 
która zabezpiecza go przed korozją, nie dopuszczając do 
bezpośredniego kontaktu stali z wodą. Zabezpieczenie to 
nie jest doskonałe, bowiem zawsze powstają mikropęknięcia 
wywołujące korozję. Optymalnym i n niezbędnym 

uzupełnieniem ochrony jest anoda, dająca efekt ogniwa między 
nią i stalą. W powstałym w ten sposób ogniwie materiał anody 
(magnez) posiadający potencjał elektrochemiczny bardziej 
ujemny niż stal przechodzi do roztworu, nie dopuszczając do 
korozji stali. Z czasem ubywa coraz więcej materiału anody 
i jej stan musi być poddawany okresowej kontroli w celu 
sprawdzenia, czy posiada ona dostatecznie dużo materiału dla 
skutecznego działania (patrz rozdział ”Konserwacja”).

Ochrona instalacji przed zamarznięciem i przegrzaniem

W przypadku wyłączenia instalacji solarnej płyn solarny 
znajdujący się w kolektorach i w przewodach wraca do 
zasobnika solarnego. W ten sposób można uniknąć ryzyka 
zamarznięcia lub przegrzania. Aby zapewnić optymalną 
ochronę instalacji solarnej przed zamarznięciem i korozją 
należy ją wypełnić nierozcieńczonym płynem solarnym Saunier 
Duval.

b
UWAGA: Ryzyko uszkodzenia.

Zastąpienie płynu solarnego Saunier Duval 
wodą lub innymi czynnikami może spowodować 
uszkodzenie kolektorów lub innych elementów 
instalacji na skutek zamarznięcia lub korozji.

i
WAŻNE: Instalacja wypełniona płynem solarnym 
Saunier Duval jest odporna na temperaturę 
wynoszącą około –28 °C. Nawet w przypadku 
niższych temperatur zewnętrznych mróz nie 
spowoduje natychmiastowych szkód. Parametry 
przeciwzamarzaniowe płynu solarnego należy 
sprawdzić po napełnieniu instalacji, a następnie raz 
w roku.

W celu przeprowadzenia szybkiej i prostej kontroli zalecamy 
użycie testera płynu solarnego Saunier Duval, zgodnie z 
dołączoną instrukcją obsługi.

W przypadku umieszczenia nieużywanego zasobnika na 
dłuższy czas w nieogrzewanym pomieszczeniu (np. podczas 
ferii zimowych) należy go całkowicie opróżnić, aby uniknąć 
uszkodzeń w wyniku zamarznięcia. Dodatkowy wymiennik 
również należy opróżnić.

Grupa bezpieczeństwa obiegu wody użytkowej

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie oraz 
bezpieczeństwo zarówno systemowi, jak i użytkownikowi, 
należy zainstalować grupę bezpieczeństwa na przewodzie 
doprowadzającym zimną wodę, możliwie najbliżej zasobnika.

Grupa bezpieczeństwa powinna składać się z zaworu 
zapewniającego maksymalne ciśnienie 10 bar, zaworu 
odcinającego umożliwiającego otwieranie/zamykanie dopływu 
wody do zasobnika, funkcji ochrony przed cofaniem wody do 
instalacji zasilającej obsługiwanej przez zawór zwrotny oraz z 
syfonu, podłączonego do kanalizacji ściekowej.

Maksymalne ciśnienie robocze w zasobniku HelioSet wynosi 10 
bar.

Grupa bezpieczeństwa nie wchodzi w skład dostarczonego 
wyposażenia.

i
WAŻNE: Aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
grupy bezpieczeństwa zaleca się poruszać raz 
w miesiącu zaworem bezpieczeństwa i zaworem 
odcinającym.
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b
UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa podczas 
operacji ogrzewania zasobnika z grupy 
bezpieczeństwa wypływa gorąca woda! 

Nie próbować usuwać wycieku !

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko poparzenia!

Temperatura wody wypływającej z grupy 
bezpieczeństwa może dochodzić do 75 °C. 
Dotknięcie tych elementów lub wypływającej 
wody grozi poparzeniem!

Przewód odprowadzający powinien być 
podłączony do odpowiedniej instalacji 
odpływowej

Mieszacz termostatyczny

Mieszacz termostatyczny ma za zadanie ograniczyć 
temperaturę wody wypływającej z zasobnika, aby uniknąć 
ryzyka poparzenia użytkownika. Mieszacz termostatyczny 
należy podłączyć do przewodu wyjściowego ciepłej wody z 
zasobnika i do przewodu doprowadzającego zimną wodę z 
sieci, powyżej punktów poboru.

Mieszacz termostatyczny umożliwia regulację temperatury 
wody wypływającej z zasobnika w zakresie od 30°C do 70°C.

Mieszacz termostatyczny nie wchodzi w skład dostarczonego 
wyposażenia (patrz katalog części, dział ”Akcesoria”.

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko poparzenia!

Temperatura wody wypływającej z zespołu 
zabezpieczającego może dochodzić do 75 °C. 
Należy zainstalować mieszacz termostatyczny, 
aby skutecznie uchronić się przed poparzeniem. 
Sprawdzić temperaturę w punktach poboru po 
ustawieniu mieszacza termostatycznego.

Zawór bezpieczeństwa obiegu solarnego

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie oraz 
bezpieczeństwo zarówno systemowi, jak i użytkownikowi, 
należy zamontować zawór bezpieczeństwa na wyjściu 
wymiennika w obiegu solarnym zasobnika. Zawór pozwala 
zapewnić maksymalne ciśnienie 5 bar.

i
WAŻNE: Zaleca się raz w miesiącu poruszać 
zaworem bezpieczeństwa w celu sprawdzenia jego 
prawidłowego działania.

2.2	 Tabliczka	znamionowa

Tabliczka znamionowa wskazuje kraj, do którego urządzenie 
jest przeznaczone.

Umiejscowienie tabliczki znamionowej:

2

1

Opis
1	 Osłona	ochronna
2	 Tabliczka	znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje:

 - Nazwa producenta

 - Kraj docelowy

 - Numer seryjny urządzenia

 - Nr katalogowy urządzenia

 - Pojemność wymiennika dogrzewania

 - Temperatura maksymalna płynu w wymienniku dogrzewania

 - Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu dogrzewania 

 - Powierzchnia wymiany wymiennika dogrzewania

 - Pojemność wymiennika solarnego

 - Temperatura maksymalna płynu w wymienniku solarnym
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 - Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu solarnym

 - Powierzchnia wymiany wymiennika solarnego

 - Rodzaj użytego płynu solarnego 

 - Pojemność całkowita zasobnika

 - Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu c.w.u.

 - Temperatura maksymalna c.w.u.

 - Rodzaj i napięcie zasilania

 - Maksymalna moc pobierana

 - Stopień ochrony elektrycznej

 - Logo CE

 - Kod kreskowy urządzenia

2.3	 Przepisy

2.3.1	 Oznakowanie	CE

Oznakowanie CE informuje, że urządzenia opisane w niniejszej 
instrukcji są zgodne z następującymi dyrektywami:

 - Dyrektywa Europejska nr 2004-108 Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE dotycząca zgodności 
elektromagnetycznej



0020096700_00 - 08/10 - Saunier Duval
- 6 -

INSTRUKCJA

2.4	 Schemat	hydrauliczny	zasobnika	solarnego	helioSet	250	SCP
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Opis
1	 Główna	pompa	solarna
2	 zawór	spustowy	obiegu	solarnego	
3	 Czujnik	temperatury	w	dolnej	części	zasobnika
4	 zawór	bezpieczeństwa	obiegu	solarnego
5	 Wymiennik	solarny
6	 Wskaźnik	poziomu
7	 zawór	napełniający	obiegu	solarnego
8	 Dodatkowy	wymiennik
9	 Panel	sterowania	z	wyświetlaczem	i	regulatorem	elektronicznym
10	 Ochronna	anoda	magnezowa
11	 Czujnik	temperatury	w	górnej	części	zasobnika
12		 Przewód	zasilania	systemu	solarnego

13	 Kolektor	słoneczny
14	 Czujnik	temperatury	kolektorów
15	 Przewód	powrotny	systemu	solarnego
16	 Przewód	zasilania	elektrycznego
17	 Kabel	połączeniowy	(AQ)	z	kotłem
18	 Kocioł	jednofunkcyjny
19	 Przewód	zasilający	dogrzewania
20	 Przewód	powrotny	dogrzewania
21	 Pompa	ochrony	przed	legionellą	(opcja)
22	 Przewód	zasilający	zimnej	wody	użytkowej
23	 Przewód	ciepłej	wody	użytkowej
24	 Termostatyczny	zawór	mieszający
25	 Grupa	bezpieczeństwa
26	 Pompa	dodatkowa	o	niskim	poborze
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Powyższy schemat hydrauliczny przedstawia konfigurację 
instalacji, w której niektóre elementy są opcjonalne.

b
UWAGA: Ten schemat hydrauliczny ma 
charakter przykładowy i nie może w żadnym 
wypadku służyć do wykonania obiegu c.w.u. i 
solarnego.

3	 Instrukcje	dotyczące	bezpieczeństwa	i	
przepisy

3.1	 Instrukcje	dotyczące	bezpieczeństwa

e
Nieprawidłowa instalacja grozi porażeniem 
prądem oraz zniszczeniem urządzenia.

• Nigdy nie wyłączać zabezpieczeń ani nie ingerować w ich 
ustawienia.

• Wziąć obowiązkowo pod uwagę wymienione poniżej, 
zalecenia i środki ostrożności przy przenoszeniu urządzenia:

 - Chwytać urządzenie za podstawę.

 - W razie konieczności założyć odzież ochronną, taką jak 
rękawice i obuwie ochronne.

• Upewnić się, że zastosowane techniki podnoszenia 
urządzenia gwarantują pełne bezpieczeństwo:

 - Wyprostować plecy

 - Unikać skręcania ciała na wysokości pasa.

 - Uważać, aby zbytnio nie pochylać górnej części ciała.

 - Zawsze chwytać urządzenie wewnętrzną stroną dłoni.

 - Używać uchwytów przeznaczonych do przenoszenia 
urządzenia.

 - Przenosząc urządzenie trzymać je jak najbliżej ciała.

• Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku dotykać ani 
zmieniać nastaw zaplombowanych elementów.

• W trakcie wykonywania przyłączy hydraulicznych założyć 
prawidłowo uszczelki, aby uniknąć ryzyka wycieku wody.

• Urządzenie posiada metalowe części (podzespoły). 
Zachować ostrożność przy obsłudze i czyszczeniu. 
Szczególnie uważać na ostre krawędzie.

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa przed 
przystąpieniem do czynności obsługowych lub wymiany części:

• Wyłączyć urządzenie.

• Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.

• Odłączyć obieg hydrauliczny urządzenia za pomocą 
zaworów odcinających.

• Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych poczekać 
na ostygnięcie urządzenia.

• Opróżnić urządzenie w razie konieczności wymiany 
elementów obiegu hydraulicznego.

• Na czas naprawy urządzenia zabezpieczyć elementy 
elektryczne przed ewentualnym kontaktem z wodą.

• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

• Używać wyłącznie nowych pierścieni uszczelniających i 
uszczelek.

• Po wykonanej czynności sprawdzić szczelność przewodów 
wody.

• Przeprowadzić próbę działania i sprawdzić bezpieczeństwo 
systemu zaraz po zakończeniu naprawy.

3.2	 Przepisy

Podczas instalacji i uruchamiania urządzenia należy 
przestrzegać aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Wszystkie aktualne warunki gwarancji znajdują sie w książce 
gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

4	 Recykling

i
Recykling płynu solarnego i opakowania powinien 
być przeprowadzony przez uprawnionego 
serwisanta, który zainstalował urządzenie.

4.1	 Urządzenie

Urządzenie wykonane jest w większości z materiałów objętych 
recyklingiem.

Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno 
wyrzucać wraz z odpadkami domowymi, 
należy je przekazać do punktu odbioru, gdzie 
zostanie poddane odzyskowi, przetworzeniu lub 
recyklingowi.

• Zwrócić urządzenie do odpowiedniego punktu odbioru w 
celu przetworzenia, odzysku lub recyklingu odpadów. Punkt 
odbioru powinien przyjmować urządzenia zawierające płyn 
solarny w celu ich przetwarzania i recyklingu. Można także 
przekazać urządzenie do zakładu unieszkodliwiania lub 
autoryzowanemu usługodawcy.

i
Przestrzegając powyższej dyrektywy pomagasz w 
ochronie środowiska, zasobów naturalnych i zdrowia 
ludzkiego.

4.2	 Opakowanie

Zalecamy odpowiedzialny recykling opakowania urządzenia:

• Segregując odpady należy oddzielać elementy, które mogą 
zostać poddane recyklingowi (kartony, części plastikowe...) 
od tych, które do tego się nie nadają (opaski mocujące).

•  Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4.3	 Płyn	solarny

a
Urządzenie zawiera płyn solarny. Unikać 
wszelkiego kontaktu ze skórą i oczami.

Przy normalnym użytkowaniu w standardowych warunkach płyn 
solarny nie stanowi żadnego zagrożenia.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na etykiecie 
pojemnika.

Przed wyrzuceniem urządzenia należy w odpowiedni sposób zlać 
do pojemnika nadającego się do recyklingu.
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5	 Wybór	miejsca	instalacji

5.1	 Miejsce	instalacji

Zalecenia

• Przed wybraniem miejsca instalacji urządzenia należy 
dokładnie przeczytać wskazówki w zakresie bezpieczeństwa, 
a także zalecenia zawarte w instrukcji obsługi oraz w 
instrukcji instalacji.

• Sprawdzić, czy struktura podłoża, na którym zainstalowany 
zostanie zasobnik, będzie w stanie wytrzymać ciężar 
napełnionego zasobnika.

• Wybrać miejsce zapewniające prawidłową instalację i 
wymagany dostęp do zasobnika. 

• Nie instalować urządzenia w pomieszczeniu mocno 
zakurzonym lub narażonym zawierającym opary mogące 
wywołać korozję.

• Urządzenie musi być przez cały rok zabezpieczone przed 
mrozem. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony należy 
poinformować użytkownika o środkach bezpieczeństwa, 
jakie musi podjąć.

• Aby uniknąć strat ciepła zainstalować zasobnik możliwie 
najbliżej kolektorów słonecznych. Minimalna długość 
przewodów solarnych wynosi 3m.

• Należy objaśnić te wymagania użytkownikowi urządzenia.

i
WAŻNE: Jak wszystkie urządzenia wytwarzające 
ciepłą wodę zasobnik solarny może hałasować. 
Radzimy nie instalować zasobnika solarnego w 
pomieszczeniach mieszkalnych ani sypialniach!

5.2	 Dostęp	do	urządzenia

• Wybierając miejsce instalacji zasobnika należy pozostawić 
nad nim minimum 35 cm wolnej przestrzeni, aby umożliwić 
wymianę zużytej anody na magnezową anodę łańcuchową.

• Sprawdzić, czy złącza zasilania wody i płynu solarnego są 
dostępne do kontroli.

• Ustawić zasobnik w taki sposób, aby mieć łatwy dostęp 
serwisowy do elementów hydraulicznych i elektrycznych.

• Pozostawić odpowiednią swobodną przestrzeń wokół 
zasobnika.

• Należy objaśnić te wymagania użytkownikowi urządzenia.

6	 Instalacja	urządzenia

6.1	 Lista	dostarczonego	wyposażenia

Zasobnik solarny HelioSet jest fabrycznie zmontowany i 
zapakowany w pudło po uprzednim obłożeniu uformowanym 
styropianem.

W przypadku zamówienia akcesoriów zostaną one dostarczone 
w oddzielnych paczkach.

1

2

4

3

5

Opis
1 zasobnik	solarny (x1)

2 zestaw	podłączeniowy	systemu	solarnego (x1)
Nakrętka (x2)
Tulejka	oporowa (x2)
Pierścień	zaciskowy (x2)

3 Karta	gwarancyjna (x1)

4 Podręcznik	instalacji (x1)

5 Instrukcja	obsługi (x1)

• Sprawdzić zawartość paczek.
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6.2	 zalecenia	przed	instalacją

Obieg płynu solarnego

System solarny HelioSet 250 SCP składa się z dwufunkcyjnego 
zasobnika o pojemności 250 litrów, z kolektorów słonecznych 
HelioPLAN połączonych między sobą i jest to system z 
automatycznego odprowadzania czynnika.

Zasobniki HelioSet wykorzystują wymiennik solarny jako 
zbiornik płynu solarnego po wyłączeniu systemu. Stwarza to 
konieczność zastosowania kolektorów HelioPLAN i podwójnych 
przewodów solarnych (dwa w jednym), których średnica ma 
decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

Zasobnik solarny HelioSet 250 SCP powinien być sprzężony 
z kotłem dogrzewającym, aby zapewnić dogrzanie wody 
użytkowej w przypadku niedostatecznego ogrzewania 
solarnego.

Podwójny przewód solarny służy do połączenia zasobnika 
akumulacyjnego z kolektorami słonecznymi. Ten bliźniaczy 
przewód miedziany o średnicy nominalnej 8,4 / 10 mm 
umożliwia zasilanie i powrót płynu solarnego, a przede 
wszystkim ułatwia instalację. Dwużyłowy kabel umieszczony 
między dwiema rurkami pozwala na podłączenie czujnika 
temperatury kolektorów. Podwójny przewód solarny posiada 
izolację termiczną na całej długości, aby nie dopuścić do strat 
energii.

Jest bardzo ważne, aby kolektory słoneczne zostały 
zainstalowane wyżej od zasobnika akumulacyjnego. Niezbędne 
jest także odpowiednie nachylenie przewodów zasilających 
i powrotnych, aby ułatwić przepływ płynu solarnego do 
zasobnika.

i
WAŻNE: Aby uniknąć strat energii przewody solarne 
powinny posiadać izolację termiczną. Zachować 
izolację na wszystkich przewodach i na wszystkich 
złączach.

i
WAŻNE: Nachylenie przewodów solarnych (min. 
4%) to warunek niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu.

Do połączenia zasobnika z kolektorami słonecznymi zalecamy 
użycie podwójnych przewodów solarnych. Można je wygiąć 
ręcznie, ale należy zachować minimalny promień 40 mm, aby 
uniknąć zaciśnięcia. Przewody solarne należy prowadzić ze 
stałym spadkiem, co najmniej 4% (4cm/m). Podgięcie do góry 
uniemożliwi całkowite opróżnienie kolektorów.

Całkowita długość przewodu między kolektorem i zasobnikiem 
(L1 + L2 + L3) nie powinna przekraczać 40 m (20 m zasilanie + 
20 m powrót).

Maksymalna różnica poziomów w instalacji między zasobnikiem 
i kolektorami może wynosić 12m. W modelu 250 SCP 
instalowana jest seryjnie dodatkowa pompa o małym poborze, 
pozwalająca zwiększyć różnicę wysokości między zasobnikiem 
i kolektorami.,. Wysokość 8,5 m z samą główną pompą solarną 
wzrasta do 12m z pompą dodatkową. Maksymalna odległość 
między kolektorami i zasobnikiem może zostać jeszcze 
powiększona dzięki dodatkowemu zbiornikowi płynu solarnego, 
który jednak narzuca dodatkowe ograniczenia instalacyjne.

Płyn solarny zabezpiecza kolektory przed zamarzaniem, 
natomiast zasobnik należy umieścić w pomieszczeniu, w którym 
nie ma ryzyka zamarznięcia. W razie dłuższej nieobecności 
opróżnić zasobnik.

i
WAŻNE: Pojemność płynu solarnego, średnicę i 
długość przewodów solarnych należy dostosować 
do instalacji stosownie do liczby zalecanych 
kolektorów.

Obieg wody użytkowej

Obieg rozprowadzający należy wykonać w taki sposób, aby 
maksymalnie uniknąć strat ciśnienia (ograniczyć ilość kolanek, 
używać armatury o dużym przekroju, aby zapewnić optymalny 
przepływ).

Obieg dogrzewania

Obieg dogrzewania powinien służyć wyłącznie do ogrzewania 
zasobnika solarnego.

Aby uniknąć strat energii i szkód spowodowanych przez mróz 
należy zaizolować cały obieg dogrzewania.
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b
UWAGA: Przy zastosowaniu w instalacji 
materiałów różnego rodzaju może 
wystąpić korozja elektrochemiczna. W celu 
wyeliminowania tego zjawiska należy dodać do 
wody w obiegu grzewczym odpowiedni inhibitor 
(w proporcjach zalecanych przez producenta), 
który nie dopuści do produkcji gazów i 
powstania tlenków.

Przebieg przewodów powinien zostać zaprojektowany tak, aby 
uniknąć kieszeni powietrznych i ułatwić stałe odpowietrzanie 
instalacji. Należy przewidzieć odpowietrzniki w każdym górnym 
punkcie przewodów oraz na wszystkich grzejnikach.

Zaleca się zainstalowanie zaworu spustowego w najniższym 
punkcie instalacji.

• Należy przewidzieć montaż naczynia rozprężnego w obiegu 
dogrzewania.

• Jeżeli kocioł nie jest od razu instalowany, należy 
zabezpieczyć podłączenia, aby gips i farba nie mogły 
naruszyć szczelności przy późniejszym podłączeniu.



0020096700_00 - 08/10 - Saunier Duval
- 12 -

INSTALACJA

6.3	 Wymiary
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6.4	 Montaż

6.4.1	 Rozpakowanie	i	ustawianie	urządzenia

Zasobnik solarny umieszczony jest w pudle na warstwie 
styropianu.

• Zdjąć opakowanie dopiero na miejscu instalacji.

• Zdjąć ostrożnie karton, aby nie uszkodzić zasobnika.

2

3

1

• Przechylić powoli zasobnik do przodu w taki sposób, 
aby można było przeciąć blok styropianowy. Wyciągnąć 
pierwszy kawałek, a następnie odchylić zasobnik do tyłu, aby 
wyciągnąć pozostały kawałek.

• Wypoziomować urządzenie za pomocą trzech regulowanych 
nóżek.

b
UWAGA: Pusty zasobnik waży 145 Kg. Poprosić 
o pomoc w przypadku jego przestawiania.

7	 Połączenia	hydrauliczne

• Aby podłączyć zasobnik do obiegów hydraulicznych zdjąć 
osłonę ochronną znajdującą się powyżej. Do wykonania 
tej operacji nie są potrzebne żadne narzędzia, osłony są 
zaciskane lub umieszczane na zasobniku.

3

1

2

Opis
1	 Osłona	ochronna
2	 złącza	obiegu	solarnego
3	 Górna	osłona

• Przed wykonaniem operacji starannie wyczyścić przewody 
używając odpowiedniego środka, aby usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia, takie jak opiłki, stop lutowniczy, oleje i 
smary różnego rodzaju. Te ciała obce mogłyby przedostać 
się do urządzenia zakłócając jego działania.

• Nie używać rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić 
obieg.

• Nie lutować zamontowanych przewodów: mogłoby to 
spowodować uszkodzenie uszczelek.

• Używać wyłącznie oryginalnych uszczelek dostarczonych 
wraz z urządzeniem.

• Sprawdzić, czy nie wycieków i usunąć je w razie 
konieczności.
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7.1	 Obieg	płynu	solarnego

Połączenia zasobnika z obiegiem solarnym znajdują się w 
górnej części. Złącza są dostarczone i zamontowane na 
przewodach solarnych zasobnika.

b
UWAGA: W izolacji Saunier Duval znajduje się 
kabel elektryczny czujnika temperatury. Uważać, 
aby go nie uszkodzić podczas przecinania 
przewodów solarnych.

2

1

3

4

Opis
1	 Główna	pompa	solarna
2	 Wskaźnik	poziomu
3	 zawór	napełniający
4	 złącza	obiegu	solarnego

• Sprawdzić, czy przewód solarny z lewej strony jest 
podłączony do zaworu napełniającego w górnej części 
wymiennika solarnego.

• Oznaczyć przewody solarne po lewej stronie zasobnika 
zgodnie z górnym złączem najwyższego kolektora instalacji.

• Sprawdzić, czy przewód solarny z prawej strony zasobnika 
połączony jest ze wskaźnikiem poziomu płynu solarnego a 
więc z główną pompą.

• Oznaczyć przewód solarny po prawej stronie zasobnika 
zgodnie z dolnym złączem najniższego kolektora instalacji.

2

4

1

3

5

Opis
1	 Przewód	solarny	zasobnika
2	 Nakrętka
3	 zestaw	dwóch	rur	solarnych
4	 Tulejka	oporowa
5	 Pierścień	zaciskowy

• Podłączyć w następujący sposób złączki uprzednio 
oznaczone:

b
UWAGA: W przypadku montowania przewodów 
nie używając tulejek oporowych przewód solarny 
może się zniekształcić. Może to doprowadzić 
do rozszczelnienia i uszkodzenia złącza obiegu 
solarnego.

b
UWAGA: Przytrzymać prawidłowo złącza 
podczas dokręcania nakrętek, aby nie dopuścić 
do uszkodzenia połączeń.

• Umieścić tulejkę oporową (4) w rurze solarnej (3).

• Nałożyć nakrętkę (2) i pierścień zaciskowy (5) na rurę (3).

• Wsunąć rurę solarną w złącze z przewodem solarnym 
zasobnika.

• Dokręcić nakrętkę (2) przytrzymując złącze kluczem.

• Sprawdzić dokręcenie wszystkich złączy obiegu solarnego.

7.2	 Obieg	wody	użytkowej

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo 
zarówno systemu, jak i użytkownika do instalacji należy 
podłączyć kilka dodatkowych elementów:

 - Na przewodzie zasilającym zimnej wody należy zainstalować 
grupę bezpieczeństwa.

 - Do obiegu powyżej punktów poboru należy podłączyć 
termostatyczny zawór mieszający.
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 - W razie konieczności zamontować naczynie rozprężne w 
obiegu ciepłej wody.

 - W razie konieczności zamontować zawór redukcyjny 
ciśnienia w obiegu zimnej wody.

 - Zawód odcinający.

Połączenia zasobnika z obiegiem wody użytkowej znajdują się 
w górnej części.

2

3

4

1

Opis
1	 zawór	spustowy
2	 Nie	używać	tego	złącza!
3	 złącze	wyjściowe	ciepłej	wody	R	3/4
4	 złącze	wejściowe	ciepłej	wody	R	3/4

• Podłączyć zgodnie z powyższym rysunkiem.

b
UWAGA: W przypadku zasobnika HelioSet 250 
SCP nie przewiduje się podłączenia obiegu 
cyrkulacji. W żadnym wypadku nie używać 
górnego środkowego złącza.

7.3	 Obieg	dogrzewanie

Połączenia zasobnika z obiegiem dogrzewania znajdują się w 
górnej części.

1

2

3

Opis
1	 Nie	używać	tego	złącza!
2	 złącze	zasilania	kotła	R	1"
3	 złącze	powrotne	kotła	R	1"

• Połączyć po ilustracja powyżej.

8	 Połączenia	elektryczne

Wszystkie elementy elektryczne zasobnika solarnego 
dostarczone są fabrycznie zmontowane i okablowane za 
wyjątkiem głównego zasilania.

Urządzenia wchodzące w skład systemu HelioSet 250 SCP 
(kolektory + zasobnik + kocioł dogrzewający) należy podłączyć 
do płyty elektronicznej zasobnika.

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niewłaściwa instalacja 
może spowodować porażenie elektryczne a 
nawet uszkodzenia urządzenia. Podłączenie 
elektryczne urządzenia należy zlecić 
wykwalifikowanemu serwisantowi.

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko śmierci w 
wyniku porażenia prądem na poziomie zacisków 
będących pod napięciem. Odłączyć zasilanie 
elektryczne przed rozpoczęciem wszelkich prac 
w urządzeniu i zablokować je, aby nie dopuścić 
do ponownego doprowadzenia napięcia.
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b
UWAGA: Ryzyko uszkodzenia kabli 
elektrycznych! Ze względu na wysokie 
temperatury kable elektryczne nie powinny 
dotykać przewodów rurowych obiegu solarnego.

i
WAŻNE : Użyć przepustów kablowych, aby 
zapewnić prawidłową ochronę połączeń 
elektrycznych modułu sterowania.

8.1	 Dostęp	do	płyty	elektronicznej

3

4

5
1

2

Opis
1	 Przednia	osłona	ochronna
2	 Przewód	elektryczny
3	 Moduł	elektroniczny
4	 śruba	modułu	elektronicznego
5	 Przewód	rurowy	obiegu	solarnego

• Ze względów bezpieczeństwa przełożyć wszystkie przewody 
elektryczne (2) przez otwory wykonane we wsporniku z 
blachy. Dzięki temu nie ma ryzyka, że przewody elektryczne 
będą się stykały z przewodami solarnymi (5). Moduł 
elektroniczny (3) znajduje się pod osłoną ochronną (1), w 
górnej części zasobnika.

• Odkręcić śrubokrętem śrubę (4) znajdującą się w dolnej 
części modułu elektronicznego (3).

• Uchylić lekko pokrywę modułu elektronicznego (3), a 
następnie unieść ją całkowicie.

8.2	 Okablowanie	płyty	elektronicznej

20 mm max.

1 2

Opis
1	 Przewody	elektryczne
2	 Izolacja

Podłączając przewody elektryczne do złącza płyty 
elektronicznej:

• Zachować odległość maksymalnie 20 mm między złączem i 
izolacją (2).

• Jeżeli nie ma takiej możliwości zamocować przewody 
elektryczne (1) razem używając opaski plastikowej.

Podłączenie zasilania 230 V

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Umieścić przewód 
połączeniowy dogrzewania i przewód zasilający 
230 V w innej osłonie.

b
UWAGA: Ryzyko uszkodzenia linii elektrycznych!

Ze względu na wysokie temperatury linie 
elektryczne nie mogą dotykać miedzianych 
przewodów rozprowadzających płyn solarny.

Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do dostępnego 
zamocowanego na stałe gniazdka z możliwością przełączania.

Przewody zewnętrzne należy uziemić. Biegunowość powinna 
być prawidłowa i zgodna z obowiązującymi normami.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie 
poniosły osoby trzecie na skutek nieprawidłowego uziemienia 
urządzenia. Dotyczy to także nieprzestrzegania obowiązujących 
norm.

Przewody podłączeniowe między tablicą elektryczną i 
zasobnikiem solarnym powinny być:

 - dostosowane do stałej instalacji.

 - wyposażone w przewody o odpowiednim przekroju, 
dostosowane do mocy urządzenia.

• Podłączyć zasobnik do tablicy elektrycznej za 
pośrednictwem niezależnego układu zabezpieczającego 
(wyłącznik różnicowy z odstępem co najmniej 3 mm między 
każdym stykiem).

Dla zapewnienia drugiego stopnia ochrony elektrycznej 
może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie, co należy 
uwzględnić podczas instalacji.

PWM AQNTCATAC1TAC2 PCSAR PCSBPCSB

21

5

4

3

6

Opis
1	 Szybka	do	zbicia
2	 Przewód	zasilający	zasobnika
3	 System	zabezpieczającym	przed	wyrwaniem	na	zewnątrz	

modułu
4	 Przepust	kablowy
5	 System	zabezpieczającym	przed	wyrwaniem	wewnątrz	modułu
6	 Listwa	zaciskowa	230	V~	płyty	elektronicznej

• Do zasilania zasobnika użyć kabla 3 x 1.5 mm² o 
maksymalnej średnicy izolacji 10 mm.

• Stłuc szybkę (1) modułu elektronicznego i włożyć kabel 
zasilający zasobnika (2) przełożony wcześniej przez 
przepust kablowy (4).
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• Zablokować kabel za pomocą systemu zabezpieczającego 
przed wyrwaniem (5).

• Podłączyć kabel zasilający zasobnika (2) do listwy 
zaciskowej 230 V~ (6) uważając na właściwą biegunowość 
na listwie i dokręcić system zabezpieczający przed 
wyrwaniem (5).

Podłączenie przewodu czujnika kolektorów solarnych

b
UWAGA: Ryzyko uszkodzenia kabli 
elektrycznych! Ze względu na wysokie 
temperatury kable elektryczne nie powinny 
dotykać przewodów rurowych obiegu solarnego.

Kabel sondy temperatury kolektorów solarnych dostarczony 
jest wraz z "zestawem dwóch rur solarnych." z akcesoriów dla 
systemu z automatyczną ewakuacją. Czujnik dostarczony jest 
wraz z zestawem do podłączenia kolektorów słonecznych.

PWM AQTAC1TAC2 PCSAR PCSBPCSBNTCA

2 3

1 5

4

Opis
1	 System	zabezpieczający	przed	wyrwaniem	wewnątrz	modułu
2	 Przewód	czujnika	kolektorów	słonecznych
3	 Przepust	kablowy
4	 Szybka	do	zbicia
5	 Listwa	zaciskowa	NTCA	płyty	elektronicznej

• Przełożyć przewód czujnika rur  solarnych uważając, aby nie 
dotykał przewodów i poprowadzić do modułu elektrycznego.

• Stłuc szybkę (4) modułu elektronicznego i włożyć kabel 
czujnika (2) przełożony wcześniej przez przepust kablowy 
(3).

• Zablokować kabel za pomocą systemu zabezpieczającego 
przed wyrwaniem (1).

• Podłączyć kabel czujnika (2) do listwy zaciskowej NTCA (5).

Podłączenie kabla połączeniowego dogrzewania

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Prowadzić kabel 
połączeniowy dogrzewania i przewód zasilający 
230 V w osobnej izolacji.

b
UWAGA: Ryzyko uszkodzenia kabli 
elektrycznych! Ze względu na wysokie 
temperatury kable elektryczne nie powinny 
dotykać przewodów rurowych obiegu solarnego.

PWM TAC1TAC2 PCSAR PCSBPCSBNTCA AQ

2 3

1 5

4

Opis
1	 System	zabezpieczający	przed	wyrwaniem	wewnątrz	modułu
2	 Kabel	połączeniowy	dogrzewania
3	 Przepust	kablowy
4	 Szybka	do	zbicia
5	 Listwa	zaciskowa	AQ	płyty	elektronicznej

• System solarny HelioSet 250 SCP posiada funkcję 
dogrzewania w przypadku niedostatecznego ogrzewania 
solarnego. Dogrzanie zapewnione jest przez kocioł 
dogrzewający obsługiwany przez regulator elektroniczny 
zasobnika. Należy wykonać połączenie elektryczne między 
kotłem i zasobnikiem. Zasobnik podłącza się do styków "AQ" 
na listwie zaciskowej.

• Opis podłączenia po stronie kotła opisano w podręczniku 
instalacji urządzenia.

• Zaczepić pokrywę w stanie uchylonym, a następnie 
całkowicie ją zamknąć.

• Dokręcić śrubę zabezpieczającą pokrywy.
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8.3	 Schemat	elektryczny

Schemat elektryczny zasobnika HelioSet 250 SCP połączonego 
z kotłem dogrzewającym.

230V~PCSBLEG/BYPRAQNTCATAC1TAC2PWM

230 V~

F1T4

PCSA 
NLNLNL212121212121

X1

NL

5 V / 24 V

2

1

3 4 5 6 7 8 9

10

Opis
1	 PWM:	Regulacja	pompy	głównej
2	 TAC2:	Czujnik	temperatury	w	dolnej	części	zasobnika
3	 TAC1:	Czujnik	temperatury	w	górnej	części	zasobnika
4	 NTCA:	Czujnik	temperatury	kolektorów	słonecznych
5	 AQ:	Sterowanie	dogrzewaniem	zasobnika.	Funkcja	

obsługiwana	przez	kocioł
6	 LEG:	Pompa	systemu	ochrony	przed	legionellą	(opcja)
7	 PCSA:	Główna	pompa	solarna
8	 PCSB:	Dodatkowa	pompa	solarna	o	niskim	poborze
9	 230V~:	Główne	zasilanie	elektryczne
10	 Bezpiecznik

9	 Uruchomienie

Wymiennik solarny zasobnika jest fabrycznie wstępnie 
napełniony. Zawiera ilość płynu solarnego niezbędną dla 
instalacji.

Zasobnik solarny HelioSet nie posiada przycisku On/Off. Po 
wykonaniu podłączenia elektrycznego urządzenia wyświetlacz 
panelu sterowania uruchamia się.

b
UWAGA: W przypadku pierwszego uruchomienia 
i po każdej interwencji w obiegu solarnym 
ustawić system na OFF, a następnie 
systematycznie przywracać ciśnienie.

Aby prawidłowo uruchomić system należy wykonać po kolei 
nastepujące operacje:
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9.1	 Napełnienie	zasobnika	wodą	użytkową

• Otworzyć zawór doprowadzający zimną wodę powyżej 
instalacji i otworzyć poszczególne zawory ciepłej wody, aby 
napełnić obieg c.w.u.

• Przed zakończeniem poboru poczekać aż zasobnik napełni 
się a z obiegu zostanie usunięte całe powietrze.

• Sprawdzić szczelność połączeń zasobnika i obiegu.

• Sprawdzić działanie i regulację elementów zainstalowanych 
na obiegu wody użytkowej.

9.2	 Napełnienie	obiegu	dogrzewania

• Napełnić wodą obieg dogrzewania.

• Usunąć powietrze z obiegu i sprawdzić szczelność połączeń.

• Sprawdzić działanie i nastawy urządzeń regulujących i 
kontrolnych obiegu.

9.3	 Wyrównywanie	ciśnienia	w	obiegu	
solarnym

W przypadku pierwszego uruchomienia systemu, po 
podłączeniu zasobnika należy wykonać następujące czynności:

• Wybrać tryb pracy OFF.

• Sprawdzić parametr instalacji HYD, jak opisano w rozdziale 
"Regulacje specjalne".

• Wybrać tryb pracy.

Powietrze znajdujące się w kolektorze ogrzewa się w 
trakcie montażu instalacji solarnej. Oznacza to, że masa 
właściwa powietrza w kolektorze zmienia się. Po pierwszym 
uruchomieniu instalacji solarnej gorące powietrze opuszcza 
kolektor i przepływa przez wymiennik solarny (wyraźnie 
chłodniejszy) zasobnika (gdzie powietrze schładza się). 
Powoduje to wytworzenie podciśnienia w systemie. Zważywszy, 
że podciśnienie w systemie może wywoływać hałas i wpływać 
na żywotność pompy, należy obowiązkowo wyrównać ciśnienie 
w obiegu po pierwszym uruchomieniu. Woda znajdująca 
się w dolnej części zasobnika powinna być zimna, tzn. że 
temperatura czujnika zasobnika TAC2 powinna być niższa niż 
30 °C.

i
WAŻNE: Po pierwszym wyrównaniu ciśnienia w 
obiegu nie ma już konieczności powtarzania tej 
operacji, jeżeli obieg solarny nie został otwarty.

2

3

5

6

4

1

Opis
1	 zbiornik	na	płyn	solarny
2	 Elastyczny	przewód
3	 zawór	napełniający
4	 Wskaźnik	poziomu
5	 Wymiennik	solarny
6	 Główna	pompa	solarna

• Wyrównać ciśnienie w instalacji solarnej w następujący 
sposób:

• Podłączyć elastyczny przewód (2) (o długości około 1,5 m) 
do zaworu napełniającego (3).

• Umieścić koniec elastycznego przewodu (2) w zbiorniku (1) 
dostosowanym do płynu solarnego.

• Przytrzymać przewód elastyczny (2) w zbiorniku (1) w taki 
sposób, aby powietrze mogło ujść.

• Nie zanurzać końca elastycznego przewodu (2) w płynie 
solarnym, aby uniknąć ewentualnych rozprysków gorącego 
płynu solarnego lub pary.

• Trzymać wciśnięte jednocześnie przez 3 sekundy przyciski 
 i  na panelu sterowania. Pompa solarna działa w 

trybie wymuszonym.

i
WAŻNE: Istnieje możliwość, że w momencie 
pierwszego uruchomienia powietrze znajduje 
wewnątrz lub powyżej pompy solarnej. W takim 
wypadku trzeba ją uruchomić kilkakrotnie, aby 
usunąć z niej powietrze. Podczas pracy możliwe jest 
wystąpienie drgań i hałasu.

• Pozostawić pompę uruchomioną przez 7 minut. W tym 
czasie można sprawdzić szczelność złączy kolektorów i 
zasobnika.
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• Podczas gdy pompa solarna nadal pracuje otworzyć 
ostrożnie zawór napełniający (3). Możliwe, że pod wpływem 
ciśnienia wypłynie odrobina płynu solarnego.

• Po upływie kilku sekund zamknąć zawór napełniający (3).

• Zdjąć elastyczny przewód z zaworu napełniającego.

b
UWAGA! Montaż śrubunków zaciskowych 
bez tulei oporowych może spowodować 
odkształcenie rur a w konsekwencji doprowadzić 
do nieszczelności lub uszkodzenia przyłącza 
solarnego.

b
UWAGA: Należy uważać aby nie uszkodzić 
złączy podczas ich dokręcania lub odkręcania.

• Wyjść z trybu pracy wymuszonej wciskając na 3 sekundy 
jednocześnie przyciski  i  .

• Przykryć wszystkie nie izolowane strefy obiegu solarnego.

10	 Regulacje	specjalne

10.1	 Regulacja	mieszacza	termostatycznego

Trzeba bezwzględnie ustawić temperaturę ciepłej wody na 
wyjściu zasobnika i powyżej punktów poboru, aby uniknąć 
ryzyka poparzeń. Nastawa wykonywana jest na mieszaczu 
termostatycznym zainstalowanym na sieci ciepłej wody 
użytkowej.

• Ustawić mieszacz termostatyczny obracając pokrętło, aby 
uzyskać temperaturę ciepłej wody między 40°C i 60°C.

• Sprawdzić temperaturę ciepłej wody w poszczególnych 
punktach poboru.

10.2	 Dostęp	do	danych	technicznych	
(zastrzeżony	dla	autoryzowanych	
instalatorów	i	serwisantów)

Dostęp do danych technicznych urządzenia umożliwia 
wykonanie pewnych nastaw i analizę ewentualnych 
niesprawności.

W przypadku zasobnika HelioSet 250 SCP należy ustawić 
zakresy godzinowe dogrzewania kotła i uruchomić go. 
Sprawdzić zgodność kotła na podstawie rozdziału danych 
technicznych. Więcej informacji znaleźć można w instrukcji 
instalacji kotła.

i
WAŻNE: Kolejność dogrzewania (styk AQ 
zasobnika) wykonanego przez kocioł staje się 
priorytetowa w przypadku braku zatwierdzenia 
ograniczenia temperatury na poziomie kotła.

10.2.1	 Regulacje	instalacji

Aby zapewnić optymalną pracę instalacji konieczne jest 
ustawienie kilku parametrów:

• Wcisnąć na ponad 3 sekundy przycisk,  aby uzyskać 
dostęp do menu parametrów.

• Gdy wyświetlą się  i  pierwsze menu ”HYD” za pomocą 
przycisków  lub wybrać żądaną wartość (patrz tabela 
poniżej).

• Nacisnąć przycisk  aby wyświetlić podane niżej menu.

• Zatwierdzić wszystkie nastawy wciskając na ponad 3 
sekundy przycisk  .
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Menu Opis Działanie/	Informacje

HYD Wybór schematu hydraulicznego Wybrać wartość :
1 = Z opcją pompy ochrony przed legionellą
2 = Bez opcji pompy ochrony przed legionellą

MAXT 1 Temperatura maksymalna wody w zasob-
niku

Wybrać wartość ,między 20°C i 75°C
(nastawa fabryczna: 75°C)

LEG Program ochrony przed legionellą Wybrać tryb pracy:
0 = Brak ochrony (nastawa fabryczna)
1 = Włączenie w każdą środę o godz. 14H00
2 = Włączenie w każdą środę o godz. 4H00

TFIL Czas wzrostu prędkości pompy Wybrać wartość między 3 a 9 minut (Nastawa fabryczna: 9)

PCSB Aktywacja opcji dodatkowej pompy solar-
nej o niskim poborze

0 : Dodatkowa pompa solarna nie włączona
1 : Dodatkowa pompa solarna włączona 

CS Wybór liczby kolektorów słonecznych Wybrać wartość: między 1 a 3

TBLK Opóźnienie czasowe ponownego urucho-
mienia pompy solarnej

Nastawa fabryczna: 10 minut. W razie konieczności można ustawić wartość między 5 i 60 
minut.

TDLY Opóźnienie uruchomienia dogrzewania Wybrać tryb pracy:
0 = Wyłączone (nastawa fabryczna)
1 = Włączone (30-minutowe opóźnienie uruchomienia dogrzewania, jeżeli pompa solarna 
działa w momencie uruchomienia zakresu godzinowego dogrzewania)

DAY Aktualny dzień Wybrać aktualny dzień między 1 i 31 (nastawa fabryczna: 0)

MON Aktualny miesiąc Wybrać aktualny miesiąc między 1 i 12 (nastawa fabryczna: 0)

YEAR Aktualny rok Wybrać aktualny rok (nastawa fabryczna: 2000)

i
WAŻNE: Wyświetlacz powraca do wyświetlania 
głównego ekranu po upływie 5 minut bez żadnego 
działania lub po ponownym naciśnięciu na ponad 3 
sekundy przycisku  .

• Aby przywrócić wartości nastaw fabrycznych wcisnąć na 
około 10 sekund przycisk  .

Wyświetlacz miga trzykrotnie i zostają przywrócone wszystkie 
nastawy fabryczne parametrów.

10.2.2	 Tryby	testowe

Uruchamiając tryby testowe można zweryfikować poszczególne 
elementy urządzenia.

Próby ruchowe opisane w niniejszym rozdziale powinny być 
wykonane przez uprawnionego serwisanta.

• Nacisnąć na około 3 sekundy przyciski  i  aby 
uzyskać dostęp do trybu testowego.

Wyświetlają się symbole programowania  i  instalatora.

Wyświetlenie Działanie/	wartości

PCSA On Wymuszenie głównej pompy solarnej

PCSB On Wymuszenie dodatkowej pompy solarnej

LEG On Wymuszenie pompy ochrony przed legionellą

BYP On Wymuszenie zaworu nadmiarowo-upustowego

R On Wymuszenie grzałki elektrycznej dogrzewania

AQ On Wymuszenie styku AQ

TAC1 xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika c.w.u.

TAC2 xx°C Wyświetlenie temperatury czujnika na powrocie 
płynu

NTCA xx°C Wyświetlenie temperatury kolektorów słonecznych

• Nacisnąć przycisk  aby sprawdzić wszystkie wyświetlenia.

• Nacisnąć ponownie przycisk   aby wyświetlić aktualną 
wersję oprogramowania regulatora.

• Nacisnąć jednocześnie na około 3 sekundy przyciski  i 
 aby wyjść z menu « Próby ruchowe ».

W miejsce symboli  i  wyświetla się główne menu.
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10.3	 Kontrola	i	ponowne	uruchomienie

• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić jego 
działanie.

• Uruchomić urządzenie, aby skontrolować czy urządzenie 
pracuje w pełni bezpiecznie oraz skontrolować wszystkie 
urządzenia sterujące i zabezpieczenia

• Sprawdzić szczelność urządzenia i usunąć ewentualne 
wycieki.

• Sprawdzić wszystkie urządzenia sterujące i zabezpieczające, 
ich nastawy i stany pracy.

• Zamontować osłonę ochronną i górną osłonę zasobnika.

11	 Wyłączenie

b
UWAGA: Wyłączenie instalacji powinno być 
wykonane przez autoryzowanego serwisanta.

e
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ustawienie systemu 
w trybie pracy OFF nie oznacza, że jest on 
odłączony od źródła zasilania elektrycznego. 
Przestrzegać zaleceń przedstawionych w 
rozdziałach "Zasady bezpieczeństwa" i 
"Połączenie elektryczne".

Zasobnik solarny HelioSet nie posiada przycisku On/Off. Po 
wykonaniu podłączenia elektrycznego urządzenia wyświetlacz 
panelu sterowania uruchamia się.

Zasobnika solarnego nie należy nigdy wyłączać za wyjątkiem 
napraw czy czynności serwisowych. Wybierać raczej tryb 
wakacje, aby zachować funkcje ochronne systemu (ochrona 
przed legionellą, ochrona przed zablokowaniem pomp, ...)

• W przypadku świadomego wyłączenia systemu na dłuższy 
czas (ponad 99 dni) opróżnić obieg wody użytkowej 
zasobnika.

• Opróżnić także obieg dogrzewania, aby uniknąć ryzyka 
zamarznięcia.

• Kolektory słoneczne nie są przystosowane do dłuższego 
wyłączenia. Na ten czas zdemontować i osłonić kolektory 
przed promieniami słońca.

• Aby wyłączyć system na HelioSet, wybierz na wyświetlaczu, 
w trybie OFF.

12	 Informacja	dla	użytkownika

W zakresie eksploatacji urządzenia autoryzowany instalator 
powinien:

 - wyjaśnić użytkownikowi działanie urządzenia, zabezpieczeń 
oraz - w razie konieczności – wykonać prezentację i 
odpowiedzieć na pytania.

 - przekazać użytkownikowi dokumenty związane z 
urządzeniem.

 - poinformować użytkownika o środkach ostrożności, jakie 
musi podjąć, aby nie uszkodzić całego systemu, urządzenia i 
pomieszczenia.

 - przypomnieć użytkownikowi o konieczności przeprowadzania 
corocznego przeglądu.

 - wyjaśnić użytkownikowi, jak opróżniać urządzenie i wskazać 
elementy używane podczas tej operacji.

 - objaśnić użytkownikowi sposób usuwania wody z urządzenia 
i niezbędne do tego elementy.
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13	 Usuwanie	awarii

13.1	 Wykrywanie	awarii

 - Sprawdzić, czy nie ma przerw w zasilaniu elektrycznym i czy 
urządzenie jest prawidłowo podłączone.

 - Upewnić się, że zawory odcinające są otwarte.

13.2	 Kody	błędów

i
WAŻNE: Opisane w tym rozdziale usterki wymagają 
interwencji autoryzowanego serwisu Saunier Duval.

W tym rozdziale wymienione zostały możliwe do wystąpienia 
błędy oraz działania niezbędne do ponownego uruchomienia 
urządzenia.

W razie nieprawidłowości wyświetla się kod na panelu 
sterowania zasobnika.

• Usunąć usterkę (w razie konieczności).

Błąd	lub	komunikat	o	
błędzie Możliwa	przyczyna Usunięcie	błędu

NTCA	Err Błąd	czujnika	kolektora	
słonecznego

Sprawdzić	połączenia	czujnika.	Sprawdzić,	czy	miejsce	zainstalowania	i	działanie	
czujnika	są	prawidłowe.	Dodać	pasty	termicznej.	Sprawdzić	opornik	czujnika	i	
wymienić	go,	jeżeli	jest	uszkodzony.

TAC1	Err Błąd	czujnika	
temperatury	w	górnej	
części	zasobnika

Sprawdzić	połączenia	czujnika.	Sprawdzić,	czy	miejsce	zainstalowania	i	działanie	
czujnika	są	prawidłowe.	Dodać	pasty	termicznej.	Sprawdzić	opornik	czujnika	i	
wymienić	go,	jeżeli	jest	uszkodzony.

TAC2	Err Błąd	czujnika	
temperatury	w	dolnej	
części	zasobnika

Sprawdzić	połączenia	czujnika.	Sprawdzić,	czy	miejsce	zainstalowania	i	działanie	
czujnika	są	prawidłowe.	Dodać	pasty	termicznej.	Sprawdzić	opornik	czujnika	i	
wymienić	go,	jeżeli	jest	uszkodzony.
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14	 Opróżnianie

• Przed wykonaniem wszelkich operacji w urządzeniu należy 
wykonać wyłączyć i zabezpieczyć je zgodnie z zaleceniami 
opisanymi w odpowiednich rozdziałach.

14.1	 Obieg	płynu	solarnego

2

3

1

4

Opis
1	 zbiornik	na	płyn	solarny
2	 Elastyczny	przewód
3	 zawór	spustowy	(obieg	solarny)
4	 złącza	obiegu	solarnego

• Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia i poczekać 
kilka minut, aby większość płynu solarnego spłynęła do 
wymiennika zasobnika.

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko poparzenia!

Temperatura płynu solarnego i elementów, które 
mają z nim kontakt może być bardzo wysoka. 
Zachować niezbędne środki ostrożności.

• Podłączyć elastyczny przewód (2) do zaworu spustowego (3) 
zasobnika.

• Umieścić koniec elastycznego przewodu (2) w zbiorniku (1), 
oba elementy muszą być dostosowane do płynu solarnego i 
wysokiej temperatury. Zbiornik powinien mieć pojemność co 
najmniej 10 litrów.

• Odłączyć złącza obiegu solarnego (4) umieszczone powyżej 
zasobnika. Możliwe, że niewielka ilość płynu solarnego 
wypłynie z nich.

b
UWAGA: Przytrzymać prawidłowo złącza w 
trakcie odkręcania nakrętek, aby uniknąć 
uszkodzenia przewodów.

• Przytrzymać elastyczny przewód (2) nad zbiornikiem (1) i 
otworzyć zawór spustowy obiegu solarnego.

• Koniec węża (2) trzymaj nad lustrem cieczy. Chroni to przed 
gwałtownym wydostaniem się oparów płynu solarnego.

• Opróżnić całkowicie obieg solarny.

• Zamknąć zawór spustowy (3).

• Wyciągnąć elastyczny przewód z zaworu spustowego.

14.2	 Obieg	wody	użytkowej

2

3

1

Opis
1	 kratka	odprowadzająca	(przykład)
2	 Elastyczny	przewód
3	 zawór	spustowy	(obieg	wody	użytkowej)

• Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.

• Zamknąć zawór doprowadzający zimną wodę powyżej 
instalacji.

• Podłączyć elastyczny przewód (1) do zaworu spustowego 
(2) obiegu wody użytkowej zasobnika. Umieścić koniec 
elastycznego przewodu (1) w odpowiednim miejscu 
umożliwiającym usunięcie całej wody z zasobnika.

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko poparzenia!

Temperatura płynu solarnego i elementów, które 
mają z nim kontakt może być bardzo wysoka. 
Zachować niezbędne środki ostrożności.
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• Otworzyć zawór ciepłej wody, aby umożliwić dopływ 
powietrza do obiegu wody użytkowej.

• Opróżnić całkowicie zasobnik.

• Zamknąć zawór spustowy (2).

• Wyciągnąć elastyczny przewód (1) z zaworu spustowego (2).

• Zamknąć wcześniej otwarty zawór ciepłej wody.

14.3	 Obieg	dogrzewania

• Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.

• Odłączyć zasilanie kotła dogrzewającego.

• Otworzyć obieg w górnym punkcie, aby umożliwić dopływ 
powietrza. 

• Podstawić zbiornik pod zawór spustowy zainstalowany w 
dolnym punkcie obiegu i otworzyć go, aby usunąć cały płyn 
z obiegu.

• Zamknąć następnie obieg dogrzewania.

15	 Obsługa	bieżąca	i	konserwacja

• Patrz rozdział "Zasady bezpieczeństwa" aby sprawdzić listę 
operacji do wykonania przed rozpoczęciem konserwacji 
urządzenia.

• Po zakończeniu czynności serwisowych przejść do rozdziału 
"Uruchomienie", aby ponownie uruchomić urządzenie.

15.1	 Coroczny	przegląd

• Sprawdzić poszczególne elementy urządzenia w trybie 
wymuszenia zgodnie z instrukcjami z rozdziału "Specjalne 
regulacje".

• Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie elementów 
zabezpieczających urządzenia i całego systemu.

• Sprawdzić szczelność obiegu solarnego.

• Sprawdzić poziom płynu solarnego pokazywany przez 
odpowiedni wskaźnik poziomu.

• Sprawdzić uziemienie urządzenia.

15.1.1	 Kontrola	anody	ochronnej	i	czyszczenie	
zbiornika.

Zasobnik wyposażony jest w ochronną anodę magnezową. 
Zaleca się sprawdzić jej stan po raz pierwszy po upływie dwóch 
lat, a później raz w roku. W przypadku wymiany w zależności 
od miejsca pozostawionego wokół urządzenia można 
zainstalować łańcuchową anodę elastyczną.

Biorąc pod uwagę, że czyszczenie zbiornika zasobnika odbywa 
się po stronie wody użytkowej uważać, aby produkty użyte do 
czyszczenia były zgodne z normami higienicznymi.

• Wyłączyć urządzenie (patrz odpowiedni rozdział).

• Wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia na panelu 
elektrycznym i zainstalować urządzenie blokujące 
umożliwiające każdemu podłączenie napięcia.

• Usunąć wodę użytkową z zasobnika (patrz odpowiedni 
rozdział).

1

Opis
1	 Ochronna	anoda	magnezowa

• Zdemontować anodę ochronną zasobnika i sprawdzić 
stopień korozji.

• Jeżeli anoda zużyta jest w ponad 50% wymienić ją na 
oryginalną część zamienną.

i
WAŻNE: Należy wymienić zużyte lub uszkodzone 
uszczelki.
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i
WAŻNE: Zalecamy użycie anody uniwersalnej, 
bezobsługowej, zabezpieczającej przed prądami 
błądzącymi (nie jest ona dostepna we wszystkich 
krajach).

• Wyczyścić wnętrze zasobnika strumieniem wody przez 
otwór do montowania anody. Przepłukać odpowiednio i 
usunąć wszelki osad przez zawór spustowy wody użytkowej 
zasobnika.

• Sprawdzić stan wnętrza zasobnika a przede wszystkim 
czy powłoka emaliowana wymienników i zbiornika nie jest 
uszkodzona.

i
WAŻNE: Przy okazji każdej kontroli anody regularnie 
czyścić i sprawdzać zbiornik.

• Po kontroli zamontować anodę i zamknąć zawór spustowy 
wody użytkowej.

• Napełnić wodą zasobnik (patrz rozdział "Uruchomienie") i 
sprawdzić jego szczelność.

15.1.2	 Kontrola	płynu	solarnego

Poziom płynu solarnego należy sprawdzać co najmniej raz 
w roku. Również raz w roku należy poddać płyn testowi 
na stężenie środka przeciwzamarzającego oraz testowi 
korozyjności. Przyrząd pomiarowy zwany "testerem płynu 
solarnego" dostępny jest w doposażeniu.

• Sprawdzać raz do roku stan płynu solarnego i wymieniać go 
w razie konieczności.

• Sposób sprawdzenia płynu solarnego opisano w instrukcji 
obsługi przyrządu pomiarowego.

15.2	 Wymiana	płynu	solarnego

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko poparzenia!

Temperatura płynu solarnego i elementów, które 
mają z nim kontakt może być bardzo wysoka. 
Zachować niezbędne środki ostrożności.

• Sprawdzić parametry płynu solarnego przed jego wymianą. 
Patrz rozdział "Kontrola płynu solarnego").

• Zlać płyn solarny zgodnie z etapami opisanymi w rozdziale 
"Opróżnianie".

b
UWAGA: Gwarantujemy prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji solarnej wyłącznie 
w przypadku użycia płynu solarnego Saunier 
Duval.

i WAŻNE: W trakcie operacji napełniania ciśnienie 
płynu może spowodować jego wyciek przez zawór. 
Podłączyć elastyczny przewód do zaworu obiegu 
solarnego i umieścić jego koniec w zbiorniku 
do zlewania płynu przez cały czas napełniania. 
Elastyczny przewód i zbiornik do zlewania muszą 
być dostosowane do płynu solarnego i odporne na 
wysoką temperaturę.

0,4 ± 0,1 m4

5

6

8

1

2

3

7

Opis
1	 zbiornik	do	zlewania	płynu	solarnego
2	 Wskaźnik	poziomu
3	 Elastyczny	przewód
4	 zawór	napełniający
5	 Elastyczny	przewód
6	 Lejek
7	 złącza	obiegu	solarnego
8	 zawór	bezpieczeństwa	(obieg	solarny)

• Otworzyć zawór napełniający (6) obiegu solarnego.

• Podłączyć elastyczny przewód (5) do tego samego zaworu 
napełniającego (6).

• Umieścić lejek (4) na końcu elastycznego przewodu (5) i 
przytrzymać go na wysokości 0,4 m ±0,1 m powyżej zaworu 
napełniającego.

i
WAŻNE: Elastyczny przewód połączony z zaworem 
napełniającym i lejkiem nie powinien mieć żadnych 
zagięć. Elastyczny przewód i lejek powinny być 
dostosowane do płynu solarnego.

• Wlać ostrożnie około 8,5 l płynu solarnego Saunier Duval 
do lejka (4), aż płyn solarny będzie widoczny na wskaźniku 
poziomu (7).

• Zamknąć zawór napełniający (6).

• Wyciągnąć elastyczny przewód (5) i lejek (4) z zaworu 
napełniającego (6).

• Podłączyć złącza solarne (8) zasobnika do obiegu.
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b
UWAGA! Montaż śrubunków zaciskowych 
bez tulei oporowych może spowodować 
odkształcenie rur a w konsekwencji doprowadzić 
do nieszczelności lub uszkodzenia przyłącza 
solarnego.

• Wyrównać ciśnienie zgodnie ze wskazówkami podanymi w 
odpowiednim rozdziale.

16	 Części	zamienne

Aby zapewnić trwałość i prawidłowe działanie wszystkich 
podzespołów, jak również długotrwałe działanie urządzenia, 
podczas prac związanych z naprawą i konserwacją urządzenia 
należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych 
Saunier Duval.

i
Urządzenie posiada znak zgodności CE. Używać 
wyłącznie oryginalnych, nowych części zamiennych, 
zatwierdzonych przez producenta.

• Upewnić się, że wszystkie części zamienne zostały 
prawidłowo zamontowane z zachowaniem pierwotnego 
kierunku ułożenia. Po zamontowaniu części i zakończeniu 
czynności obsługowych, skontrolować urządzenie i jego 
prawidłowe działanie.

17	 Książka	serwisowa

Rodzaj	czynności Częstość	przeglądów
Obieg	solarny

Sprawdzenie poziomu płynu solarnego w obiegu raz w roku
Kontrola stanu płynu solarnego raz w roku
Test zaworu bezpieczeństwa raz w roku
Kolektory	słoneczne

Kontrola wzrokowa kolektorów słonecznych, mocowań i podłączenia raz w roku
Kontrola stanu izolacji przewodów raz w roku
Regulator	solarny

Kontrola działania pomp raz w roku
Kontrola wyświetlenia temperatury czujników raz w roku
Obieg	dogrzewania

Kontrola poszczególnych nastaw i ich korekta raz w roku
Kontrola temperatury za mieszaczem termostatycznym ciepłej wody raz w roku
Kontrola dogrzewania raz w roku
zasobnik

Kontrola anody magnezowej i czyszczenie zasobnika raz w roku
Kontrola szczelności złączy hydraulicznych raz w roku
Obieg	wody	użytkowej

Test funkcji zespołu zabezpieczającego raz w roku
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i
WAŻNE: Przedstawione dane techniczne dotyczą 
nowego urządzenia z jednym lub kilkoma własnymi 
wymiennikami ciepła.

18	 zasobnik	solarny	helioSet	250	SCP

Opis Jednostka 250	SCP

Pojemność nominalna zasobnika l 250
Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze bar 10
Napięcie robocze
Maksymalna moc pobierana przez regulator
Maksymalne obciążenie styku przekaźnika na wyjściu

V AC/Hz
W
A

230/50
max. 180

2
Najmniejsze opóźnienie przełączenia
Podtrzymanie ustawień po zaniku zasilania
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia
Napięcie robocze czujników temperatury

min.
min.
°C
V

10
30
50
5

Minimalny przekrój kabli czujników temperatury mm2 0,75
Zalecany przekrój kabli podłączeniowych 230 V mm2 1,5
Ochrona elektryczna 
Klasa ochrony dla urządzenia regulacyjnego

IP 20
N

Wymiennik	solarny
Powierzchnia grzania m2 1,3
Maksymalna ilość płynu solarnego w wymienniku l 8,5
Temperatura maksymalna zasilania obiegu solarnego °C 110
Temperatura maksymalna ciepłej wody użytkowej °C 75

Wymiennik	dogrzewania

Stały wydatek ciepłej wody (przy temperaturze wody grzewczej 85/65 °C i temperaturze ciepłej wody 45 °C 
(∆T=35 K)) l/h 642

Powierzchnia grzania m2 0,8

Wydatek nominalny czynnika grzewczego m3/h 1,1

Maksymalna ilość czynnika grzewczego w wymienniku l 5,4

Moc stała (przy temperaturze 85-65 °C) kW 26

Opory przepływu przy średnim przepływie ogrzewania (nominalnym)  mbar 25

Temperatura maksymalna czynnika grzewczego ° C 90

Temperatura maksymalna c.w.u. ° C 75

Straty przy wyłączonym systemie kWh/24h 2,1

Pojemność dogrzewania l 105

Pomiar
Średnica zewnętrzna cylindra zasobnika mm 600
Średnica zewnętrzna cylindra zasobnika bez izolacji mm 500
Szerokość mm 608
Głębokość mm 768
Wysokość mm 1696
Obieg dogrzewania: złącza zasilania i powrotu dogrzewania R 1"
Obieg c.w.u.: złącza ciepłej wody i zimnej wody R 3/4"
Obieg solarny : zasilanie i powrót mm Ø10
Masa
Zasobnik z izolacją i opakowaniem kg 147
Zasobnik wypełniony płynem gotowy do użycia kg 397
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Saunier	Duval
Al.	Krakowska	106
02-256	Warszawa
Tel.	:	+	48	22	323	01	80
Fax	:	+	48	22	323	01	13
Infolinia	:	801	806	666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl


