
• HelioSet 150 • HelioSet 250 C

System solarny do przygotowywania c.w.u. 
Napkollektoros Rendszer Használati Melegvíz készítéséhez - NRHMV 
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Instrukcja obsługi

Spis treści



2 Przechowywanie dokumentów

Prosimy	przechowywać	niniejszą	•	
instrukcję	oraz	wszystkie	dokumenty	
towarzyszące	w	łatwo	dostępnym	
miejscu,	aby	można	było	w	razie	
potrzeby	wykorzystać	zawarte	w	nich	
informacje.

Nie	ponosimy	żadnej	odpowiedzialności,	
za	szkody	powstałe	na	skutek	
nieznajomości	treści	niniejszej	instrukcji.

3 Bezpieczeństwo

Instalacja i pierwsze uruchomienie 
urządzenia	mogą	zostać	wykonane	
wyłącznie	przez	osoby	uprawnione.	
Są	one	odpowiedzialne	za	prawidłowe	
podłączenie	i	uruchomienie,	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami.

Nigdy	nie	należy	wykonywać	samemu	•	
żadnych	napraw	oraz	manipulować	
przy systemie regulacji lub przy innych 
elementach instalacji.

Kontakt	z	elementami	zawierającymi	
czynnik grzewczy, takimi jak kolektory, 
przewody solarne oraz z przewodami 
ciepłej	wody,	grozi	poważnymi	
poparzeniami.

Elementy	te	osiągają	bardzo	wysokie	
temperatury	podczas	pracy	urządzenia.

1 Informacje ogólne

System	solarny	HelioSET	służy	do	
wytwarzania	ciepłej	wody	użytkowej	z	
wykorzystaniem	energii	słonecznej.

Do	podgrzewania	ciepłej	wody	użytkowej,	
w	zależności	od	pojemości	zasobnika:	150	
lub	250	litrów,	wykorzytywane	są	jeden	lub	
dwa	kolektory	słoneczne.	

W systemie zbudowanym z 
wykorzystaniem	zasobnika	o	pojemności	
250	litrów	możliwa	jest	instalacja	pompy	
cyrkulacyjnej systemu ochrony przed 
bakterią	Legionelli	(opcja).

Możliwe	jest	zamontowanie	zaworu	
przełączającego	(bypass)	dla	
bezpośredniego	przepływu	ciepłej	wody	z	
pominięciem	kotła	dla	zasobników	150l.	

Instalacja i pierwsze uruchomienie 
urządzenia	mogą	zostać	wykonane	
wyłącznie	przez	osoby	uprawnione.	
Są	one	odpowiedzialne	za	prawidłowe	
podłączenie	i	uruchomienie,	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami.

Wszelkie	czynności	serwisowe	i	naprawy	
należy	zlecić	uprawnionemu	serwisantowi.

Saunier Duval posiada w ofercie liczne 
akcesoria, przeznaczone do zakupionego 
przez	Państwa	urządzenia,	dostosowane	
do indywidualnej charakterystyki instalacji.

Aby	zapoznać	się	ze	szczegółową	listą	
tych	akcesoriów	prosimy	skontaktować	
się	z	Państwa	sprzedawcą	lub	zajrzeć	na	
stronę	internetową	www.saunierduval.pl.
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4 Gwarancja producenta / 
Odpowiedzialność

Gwarancja	jest	ważna	wyłącznie	z	
dowodem zakupu.

1.	Niniejsze	warunki	gwarancji	dotyczą	
tylko	urządzeń	do	których	odnosi	się	
niniejsza	instrukcja	obsługi.

2.	Gwarancja	firmy	Vaillant	Saunier	Duval	
Sp.	z	o.o.	dotyczy	urządzeń	marki	Saunier	
Duval,	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	
wyłącznie	na	terytorium	Rzeczpospolitej	
Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 
udziela	gwarancji	prawidłowego	działania	
urządzenia	na	okres	24	miesięcy	od	dnia	
sprzedaży	(potwierdzone	odpowiednimi	
dokumentami).

4.	W	okresie	gwarancyjnym	użytkownikowi	
przysługuje	prawo	do	bezpłatnych	napraw	
wad	urządzenia	powstałych	z	winy	
producenta.

5.	Zgłoszenia	przez	użytkownika	
niesprawności	urządzeń	są	przyjmowane	
pod	numerem	Infolinii	Saunier	Duval:	
0 801 806 666, lub pod numerem 
telefonu	firm	uprawnionych	do	„Napraw	
gwarancyjnych”,	których	spis	znajduje	się	
na www.saunierduval.pl

5 Przewidziane przeznaczenie 
urządzenia

Urządzenia	Saunier	Duval	są	
produkowane przy wykorzystaniu 
najnowszych	rozwiązań	technicznych,	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
dotyczącymi	bezpieczeństwa.

Urządzenie	to	jest		specjalnie	
zaprojektowane	do	wytwarzania	ciepłej	
wody	przy	użyciu	energii	słonecznej.	
Pomocnicze	urządzenie	grzewcze	
jest	podłączane	w	celu	zapewnienia	
odpowiedniej	temperatury	ciepłej	wody	
użytkowej	niezależnie	od	warunków	pracy	
systemu solarnego.

Każdy	inny	sposób	eksploatacji	
urządzenia	jest	traktowany	jako	
niewłaściwy	i	zabroniony.

Producent	nie	ponosi	żadnej	
odpowiedzialności	za	uszkodzenia	lub	
straty	powstałe	na	skutek	użytkowania	
urządzenia	w	sposób	niezgodny	z	
przeznaczeniem. Wszelkie ryzyko ponosi 
wyłącznie	użytkownik.

Pojęcie	przewidzianego	przeznaczenia	
zawiera	w	sobie	również	przestrzeganie	
zaleceń	zawartych	w	instrukcji	obsługi,	
instrukcji instalacji i we wszystkich 
dokumentach	towarzyszących	oraz	zasad	
instalacji i aktualnych przepisów.
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6 Obsługa bieżąca

Wyczyścić	obudowę	urządzenia	za	•	
pomocą	szmatki	zwilżonej	wodą	z	
mydłem.

Nie	stosować	preparatów	ściernych	lub	•	
czyszczących,	które	mogłyby	uszkodzić	
powłoki	zewnętrzne	lub	części	
wykonane z tworzyw sztucznych.

8 Użytkowanie urządzenia

8.1 Panel sterowania

1

3

2

5

4

Opis
1 Wyświetlacz
2 Przycisk Skrótu
3 Przycisk Mode

4 Przycisk "-"
5 Przycisk "+"

7 Recykling

Urządzenie	wykonane		jest	w	większości	z	
materiałów	podlegających	recyklingowi.

Opakowanie urządzenia oraz jego 
wypełnienie jak i inne elementy 
zabezpieczające oraz samo 
urządzenie nie powinny być 
wyrzucane z innymi odpadami 
domowymi lecz usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
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8.2 Wyświetlacz

13

14

12

11

10

9

4

321

5

6

78

Opis
1 Menu programowania
2 Menu serwisowe/diagnostyczne
3 Dogrzewanie (doładowanie) 
4 Programy czasowe dogrzewania 

(doładowania) zasobnika (*)
5 Menu informacyjne
6 Uzysk cieplny kolektora (wskaźnik 

pulsuje, gdy pompa solarna działa)
7 Jednostki miary
8 Kursor regulacji
9 Kursor regulacji
10 Wskaźnik wielofunkcyjny
11 Dni tygodnia
12 Temperatura ciepłej wody: wartość 

zadana/rzeczywista
13 Tryb pracy:
   funkcja dogrzewania 

(doładowania) zasobnika z programem 
czasowym (tryb automatyczny) - system 
solarny włączony

   funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika w stałej 
gotowości - system solarny 
włączony 

  funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika nieaktywna - 
system solarny włączony

  funkcja dogrzewania 
(doładowania) zasobnika wyłączona - 
system solarny wyłączony

14 Funkcje specjalne (*):

  Party
  Jednorazowe ładowanie 

 zasobnika
  Wakacje

(*) Funkcje niedostępne w HelioSet 150 ale 
wyświetlone na ekranie.

8.3 Menu główne

Podczas pierwszego uruchomienia 
urządzenia	uprawniony	instalator	powinien	
zaprogramować	datę	(dzień	i	rok)	oraz	
godzinę.

Po	pierwszym	włączeniu	urządzenia	jest	
wyświetlane	menu	główne.

6

5

4

3

1

2

Opis
1 Uzysk cieplny kolektora (wskaźnik 

pulsuje, gdy pompa solarna działa)
2 Temperatura rzeczywista kolektora
3 Aktualna godzina lub napis LEG 

sygnalizujący funkcję zabezpieczenia 
przed bakteriami Legionelli (o ile jest 
aktywna)

4 Aktualny dzień tygodnia
5 Temperatura rzeczywista zasobnika
6 Aktualny tryb pracy

8.4 Programowanie funkcji menu 
głównego

W	menu	głownym	możliwe	jest	•	
ustawienie:

temperatury zasobnika -

trybu	pracy:  -
 

 funkcja	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika z programem czasowym 
(tryb	automatyczny)	-	system	solarny	
włączony 
 

 funkcja	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika	w	stałej	gotowości	-	system	
solarny	włączony 5
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 funkcja	dogrzewania	(doładowania)	

zasobnika nieaktywna - system solarny 
włączony 
 

 funkcja dogrzewania 
(doładowania)	zasobnika	wyłączona	-	
system	solarny	wyłączony

aktualnego dnia tygodnia -

aktualnej godziny -

8.4.1 Wybór nastawy temperatury 
zasobnika

Aby	zmienić	nastawę	temperatury	•	
ciepłej	wody	zasobnika,	należy	wcisnąć	
przycisk   
lub :	wartość	nastawy	wyświetla	się	i	
zaczyna	migać	po	upływie	3	sekund.

Ustawić	żądaną	temperaturę	•	
(temperatura	zalecana:	patrz	
rozdział	"Dane	techniczne"	na	końcu	
podręcznika)	wciskając	przyciski	  
lub .	Menu	główne	wyświetla	się	
ponownie	automatycznie	po	upływie	
kilku sekund.

Aby uniknąć problemów 
związanych z osadzaniem się 
kamienia kotłowego, zaleca się 
ograniczyć temperaturę ciepłej 
wody użytkowej do 60 - 70°C.

8.4.2 Wybór trybu pracy

W	menu	głównym	wcisnąć	•	
przycisk  	aby	wejść	w	menu	
programowania funkcji.

Wyświetlają	się	następujące	tryby	pracy:

 - 	funkcja	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika z programem czasowym 
(tryb	automatyczny)	-	system	solarny	
włączony

 - 	funkcja	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika	w	stałej	gotowości	-	system	
solarny	włączony

 - 	funkcja	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika nieaktywna - system solarny 
włączony

 -  funkcja dogrzewania 
(doładowania)	zasobnika	wyłączona	-	
system	solarny	wyłączony

Symbol  miga.

Za	pomocą	przycisków	•	  i 	wybrać	
tryb pracy instalacji.

Symbol wybranego trybu pracy miga.

8.4.3 Ustawienie aktualnego dnia 
tygodnia

Wcisnąć	ponownie	przycisk	•	  i za 
pomocą	przycisków	  i 	ustawić	
aktualny	dzień	tygodnia. 
Wybrany	dzień	miga.

8.4.4 Ustawienie aktualnej godziny

Wcisnąć	ponownie	przycisk	•	  i za 
pomocą	przycisków	  i 	ustawić	
aktualną	godzinę.

Po wprowadzeniu parametrów 
funkcji menu programowania, 
wcisnąć przycisk . W 
przeciwnym razie po upływie 5 
minut wyświetlacz wróci do menu 
głównego.

6
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8.5 Programowanie czasu 
dogrzewania (doładowania) 
zasobnika (*)

(*) Funkcja niedostępna w HelioSet 150 ale 
wyświetlone na ekranie.

W	menu	głównym	nacisnąć	5	razy	•	
przycisk 	aby	dostać	się	do	
funkcji programowania .

Na	ekranie	wyświetlany	jest	symbol	
aktywacji menu programowania   i 
możliwe	jest	wprowadzenie	programów	
czasowych	dla	funkcji:

 - 	dogrzewanie	(doładowanie)	
zasobnika

Okno	czasowe	"H1",	w	którym	funkcja	
dogrzewania	(doładowania)	zasobnika	
będzie	aktywna,	miga	i	można	przystąpić	
do jego programowania.

7

6

5

4

2

1

3

Opis
1 Menu programowania
2 Ustawianie programów czasowych 

dogrzewania (doładowania) zasobnika
3 Godzina wyłączenia
4 Godzina rozpoczęcia
5 Dzień lub grupa dni:
MO = Poniedziałek, TU = Wtorek
WE = Środa, TH = Czwartek
FR = Piątek, SA = Sobota
SU = Niedziela
6 Kursor (wskazuje wartość do zmiany)
7 Okno czasowe

Wyboru okna czasowego dokonujemy •	
za	pomocą	przycisków	  
i . Fabrycznie nastawione jest okno 
czasowe:
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H1 MO-SU 06:00 22:00

H2 - - -

H3 - - -

Można	wybrać	do	3	okien	czasowych:	H1/
H2/H3	funkcji	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika.

Uwaga ! Zaprogramowane 
godziny pracy 3 okien 
czasowych nie mogą się 
pokrywać

Przykładowe	kombinacje:

H1:	cały	dzień -

H1:	rano	i	H2:	wieczorem -

H1:	rano,	H2:	w	południe	i	H3:	 -
wieczorem

Nacisnąć	przycisk		•	 	i	za	pomocą	
przycisków  i ,	wybrać	dzień	
tygodnia	lub	grupę	dni	dla	danego	okna	
czasowego	zgodnie	z	poniższą	tabelą:

Cały tydzień MO/TU/WE/TH/FR/
SA/SU

Sobota i niedziela SA/SU

od poniedziałku 
do piątku

MO/TU/WE/TH/FR

na każdy dzień 
tygodnia

MO
TU
WE
itd. 

Wcisnąć	ponownie	przycisk	•	  i za 
pomocą	przycisków	  i ,	wybrać	
godzinę	rozpoczęcia,	a	następnie	
godzinę	zakończenia	dla	danego	okna	
czasowego.
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Wcisnąć	jeszcze	raz	przycisk	•	  aby 
zaprogramować	kolejne	okno	lub	okna	
czasowe.

Powtórzyć	poprzednie	operacje	•	
programowania.

Wcisnąć	przycisk	•	 	aby	powrócić	
do	menu	głównego

8.6 Aktywacja funkcji specjalnych (*)

(*) Funkcje niedostępne w Helioset 150 ale 
wyświetlone na ekrane.

2

3

1

Opis
1 "ON" = funkcja włączona
 "OFF" = funkcja wyłączona
2 Kursor wskazujący wybraną funkcję
3 Symbol wybranej funkcji

8.6.1 Funkcja "Party"

Włączenie	funkcji	"Party"	odblokowuje	
funkcję	dogrzewania	(doładowania)	
zasobnika poza programem czasowym, 
tzn. Zadana temperatura zasobnika 
zasobnika jest utrzymywana do 
najbliższego	okna	czasowego	
dogrzewania.

Wcisnąć	jeden	raz	przycisk	•	 :	symbol	
	miga	a	funkcja	"Party"	włącza	się	po	

upływie	10	sekund.

Główne	menu	wyświetla	się	ponownie	z	
widocznym symbolem .

Wyłączenie	funkcji	następuje	
automatycznie	po	osiągnięciu	kolejnego	
okna czasowego dogrzewania zasobnika.

Aby	wyłączyć	funkcję	ręcznie,	należy	•	
wcisnąć	jeden	raz	przycisk	 .

W	menu	głownym	nie	jest	wyświetlany	
symbol .

Włączenie	funkcji	możliwe	jest	jedynie	
w trybie pracy  funkcja dogrzewania 
(doładowania)	zasobnika	z	programem	
czasowym	(tryb	automatyczny).

8.6.2 Funkcja "Jednorazowe 
ładowanie zasobnika"

Po	włączeniu	specjalnej	funkcji	
"jednorazowe	ładowanie	zasobnika"	woda	
w zasobniku jest dogrzewana, do zadanej 
temperatury.

Nacisnąć	dwa	razy	przycisk •	
:	symbol	  miga a funkcja 

"Jednorazowe	ładowanie	zasobnika"	
włącza	się	po	upływie	10	sekund.

Menu	główne	wyświetla	się	ponownie.

Symbol 	wyświetla	się	gdy	zadana	
temperatura	jest	wyższa	od	temperatury

c.w.u. w zasobniku.

Po	osiągnięciu	zadanej	temperatury	
funkcja	"Jednorazowe	ładowanie	
zasobnika"	  zostaje automatycznie 
wyłączona.

Aby	wyłączyć	funkcję	ręcznie,	należy	•	
nacisnąć	jeden	raz	przycisk	 .

Główne	menu	wyświetla	się	ponownie	po	
upływie	10	sekund	a	symbol	  nie jest 
już	wyświetlany.

8
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8.6.3 Funkcja "Wakacje"

Włączenie	tej	funkcji	powoduje	
przejście	trybu	funkcjonowania	na	
, na ustawiony okres wakacji (1...99 
dni).	System	solarny,	a	także	funkcja	
dogrzewania	zasobnika	solarnego	zostają	
wyłączone.

Nacisnąć	trzy	razy	przycisk	•	 :	symbol	
	miga	przez	około	10	sekund.

Nacisnąć	przycisk	•	 	aby	wybrać	
liczbę	dni	wakacji.

Funkcja	zostaje	włączona	na	
zaprogramowany okres czasu.

Po	zakończeniu	zaprogramowanego	
czasu	wakacji	funkcja	"Wakacje"	zostaje	
automatycznie	wyłączona.

Aby	wyłączyć	funkcję	ręcznie,	należy	•	
wcisnąć	jeden	raz	przycisk	 .

Główne	menu	wyświetla	się	ponownie	a	
symbol 	nie	jest	już	wyświetlany.

Jeżeli	funkcja	"Ochrona	przed	Legionellą"	
jest	włączona,	aktywuje	się	w	ostatnim	
dniu wakacji.

8.7 Menu informacji

Menu dostarcza informacji o 
poszczególnych	nastawach	urządzenia.

W	menu	głównym	nacisnąć	na	3	•	
sekundy przycisk .

Wyświetla	się	symbol	 .

Nacisnąć	przycisk	•	  tyle razy ile 
trzeba,	aby	wyświetlić	następujące	
informacje:

Temperatura	zadana	ciepłej	wody	 -
zasobnika

Temperatura zmierzona przez czujnik  -
TAC1 (czujnik temperatury w górnej 
części	zasobnika)

Temperatura zmierzona przez czujnik  -
TAC2	(w	dolnej	części	zasobnika)

Temperatura zmierzona przez czujnik  -
NTCA	(czujnik	pola	kolektorów)

Ustawione okna czasowe w menu  -
programowania.

9 Diagnostyka usterek

W	razie	niesprawności	regulator	solarny	
wyświetla	komunikaty	o	błędzie.

9
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Kod usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Wyświetlacz	nie	działa Odłączenie	zasilania	

elektrycznego
Sprawdzić	czy	urządzenie	nie	zostało	
odłączone	od	źródła	zasilania	i	jest	
prawidłowo	podłączone.	Po	przywróceniu	
zasilania	urządzenie	uruchamia	się	
automatycznie.	Jeżeli	błąd	utrzymuje	się,	
wezwać	uprawnionego	serwisanta.

W	przypadku	dłuższej	nieobecności	lub	
odłączenia	zasilania	elektrycznego	konieczne	
będzie	ponowne	zaprogramowanie	daty,	dnia	
tygodnia i godziny.

Ważne:	programowanie	daty	i	roku	może	być	
wykonane	wyłącznie	przez	uprawnionego	
instalatora lub serwisanta.

Czynnik grzewczy 
wypływa	z	instalacji	
solarnej

Wyciek z obiegu 
solarnego

O	ile	to	możliwe	zbierać	czynnik	grzewczy	
do	pojemnika	i	wezwać	uprawnionego	
serwisanta.

Duża	ilość	wody	
wypływa	z	zaworu	
bezpieczeństwa	
usytuowanego na 
przewodzie wody 
użytkowej

Niesprawność	
regulatora

Uwaga:	wypływanie	kropel	wody	z	zaworu	
bezpieczeństwa	w	trakcie	dogrzewania	
zasobnika jest normalnym zjawiskiem.

Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

Szyba kolektora jest 
stłuczona - Skontaktować	się	z	uprawnionym	

serwisantem.

Woda z zasobnika 
nie jest dostatecznie 
ciepła	(w	czasie	
nasłonecznienia	i	latem)

Zła	nastawa	
temperatury	ciepłej	
wody zasobnika lub 
na termostatycznym 
zaworze 
mieszającym.
Niesprawność	
regulatora

Skontrolować	czy	nastawa	temperatury	na	
regulatorze i zaworze termostatycznym jest 
prawidłowa	(patrz	rozdział	"Dane	techniczne"	
instrukcji	instalacji).	Jeśli	nastawy	są	
prawidłowe,	czujnik	temperatury	zasobnika	
może	być	źle	wyskalowany.	
Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

Ciepła	woda	z	zasobnika	
nie jest dogrzewana 
w ustalonym oknie 
czasowym dogrzewania 
zasobnika

Niesprawność	
regulatora

Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

NTCA Err Błąd	czujnika	
temperatury kolektora 
słonecznego

Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

TAC1 Err Błąd	czujnika	
temperatury w górnej 
częśći	zasobnika

Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

TAC2 Err Błąd	czujnika	
temperatury w dolnej 
części	zsobnika	

Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

Inne	błędy Skontaktować	się	z	uprawnionym	
serwisantem.

10
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Uwaga ! Nigdy nie próbować 
samodzielnie wykonywać 
czynności serwisowych 
i napraw urządzenia; nie 
uruchamiać urządzenia zanim 
usterka nie zostanie usunięta 
przez uprawnionego serwisanta.

10 Zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe

W	przypadku	dłuższej	nieobecności	•	
opróżnić	zasobnik	(patrz	rozdział	
"Opróżnienie	urządzenia").

11 Opróżnienie urządzenia

2

2

1

13

Opis
1 Zawór spustowy
2 Waż odprowadzający
3 Kanalizacja ściekowa

Odłączyć	zasilanie	elektryczne	•	
regulatora.

Zamknąć	zawór	doprowadzający	zimną	•	
wodę	do	instalacji.

Podłączyć	waż	odprowadzający	(2)	do	•	
zaworu	spustowego	(1)	zasobnika.

Umieścić	drugi	koniec	węża	•	
odprowadzającego	(2)	do	kanalizacji	
ściekowej	(3).

Otworzyć	zawór	spustowy	(1)	za	•	
pomocą	płaskiego	klucza.

Otworzyć	zawór	czerpalny	ciepłej	wody	•	
użytkowej	znajdujący	się	w	najwyższym	
punkcie	instalacji,	aby	całkowicie	
opróżnić	obieg.

Uwaga ! Temperatura wody 
wypływającej z zaworów może 
osiągać 75 °C.

Gdy	woda	przestanie	wypływać	•	
zamknąć	zawór	spustowy	(1)	i	zawór	
czerpalny	ciepłej	wody.

Zdemontować	wąż	(2)	z	zaworu	•	
spustowego	(1).

12 Konserwacja / Serwis

Zalecamy wykonywanie okresowej 
konserwacji	urządzenia	przez		
autoryzowany serwis.

Proszę	pamiętać,	że	niewłaściwa	
konserwacja	może	spowodować	
uszkodzenie	zabezpieczeń	urządzenia	i	
stać	się	przyczyną	szkód	materialnych	lub	
obrażeń.

Podczas pierwszego uruchomienia 
urządzenia	instalator	powinień	
zaprogramować	datę	(dzień	i	rok)	oraz	
godzinę.

11
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Czynności serwisowe Częstość 
przeglądów

Obieg solarny
Wymiana czynnika grzewczego Co najmniej raz na 

3 lata
Kontrola	działania	pompy	solarnej Raz w roku
Kontrola	poziomu	czynnika	w	obiegu	solarnym,	w	razie	konieczności	
napełnić	instalację

Raz w roku

Kolektory
Kontrola	wzrokowa	kolektorów,	mocowań	i	podłączeń Raz w roku
Kontrola	uchwytów	i	części	kolektora	pod	kątem	zabrudzenia	i	stabilnego	
mocowania

Raz w roku

Kontrola stanu izolacji rur Raz w roku

Regulator solarny
Kontrola	działania	pompy	(załączenie/wyłączenie,	automat) Raz w roku
Kontrola	wyświetlenia	temperatur	czujników Raz w roku
Kontrola	zegara	sterującego/programów	czasowych Raz w roku
Kontrola	działania	termostatycznego	zaworu	mieszającego	ciepłej	wody Raz w roku
Czy	układ	dogrzewania	pozwala	zapewnić	zadaną	temperaturę	wody	w	
zasobniku?

Raz w roku

Zasobnik
Czyszczenie zasobnika Raz w roku
Kontrola i ewentualna wymiana ochronnej anody magnezowej Raz	w	roku	(*)
Kontrola	szczelności	połączeń Raz w roku

Grzałka (opcja)
Kontrola	i	ewentualne	czyszczenie	grzałki Raz	w	roku	(*)
Kontrola uziemienia Raz w roku

(*)	W	regionach	o	wysokiej	twardości	
wody,	lub	w	przypadku	dużego	zużycia	
c.w.u.	częściej	kontrolować	grzałkę	i	
ochronną	anodę	zasobnika.

12
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1 Uwagi dotyczące dokumentacji

1.1 Przechowywanie dokumentów

Prosimy	przekazać	pełen	zestaw	•	
dokumentów	użytkownikowi	
urządzenia.	Użytkownik	powinien	
przechowywać	te	dokumenty		w	łatwo	
dostępnym	miejscu,	aby	można	było	w	
razie	potrzeby	wykorzystać	zawarte	w	
nich informacje.

Nie	ponosimy	żadnej	odpowiedzialności	
za	szkody	powstałe	na	skutek	
nieznajomości	niniejszej	instrukcji.

1.2 Dołączone dokumenty

Dla	instalatora:

Instrukcja	montażu	kolektora -

Instrukcja	montażu	akcesoriów -

Uwaga ! Przed montażem spisać 
numer seryjny umieszczony z 
boku kolektorów słonecznych.

2 Opis urządzenia

2.1 Tabliczka znamionowa

Informacje	na	temat	ustawień,	podane	
na	tabliczce	znamionowej	powinny	być	
zgodne z lokalnymi warunkami zasilania.

Tabliczki	znamionowe	instalacji	solarnej	są	
zamocowane na kolektorze i zasobniku.

2.2 Oznakowanie CE

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

Dyrektywą	dotyczącą	kompatybilności	 -
elektromagnetycznej (dyrektywa 
2004/108/EC Rady Wspólnoty 
Europejskiej)

Dyrektywa	dotycząca	urządzeń	 -
ciśnieniowych	(dyrektywa	97/23/EEC	
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 
maja	1997	r.	dotycząca	harmonizacji	
przepisów	krajów	członkowskich	w	
zakresie	urządzeń	ciśnieniowych).

Dyrektywą	dotyczącą	niskiego	 -
napięcia	(dyrektywa	2006/95/EC	Rady	
Wspólnoty	Europejskiej)
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2.3 Schemat hydrauliczny dla HelioSet 150
Schemat	ideowy	instalacji	z	zastosowaniem	kotła	dwufunkcyjnego	z	termostatycznym	
zaworem	mieszającym	do	dogrzewania	uzupełniającego.

Ustawienie	kodu	schematu	hydraulicznego	(patrz	rozdział	"Nastawy"):	HYD	=	1 -

4 

2 

6 

3 

1 

5 

230 V~ 

7

Opis
1 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 

słonecznego
2 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika
3 Ochronna anoda magnezowa
4 TAC2: Czujnik temperatury w dolnej 

części zasobnika

5 PCSA: Pompa solarna
6 Termostatyczny zawór mieszający (nie 

dostarczony w zestawie)
7 Grupa bezpieczeństwa (nie dostarczona 

w zestawie)18

0020072752_00 - 04/09 - Saunier Duval



2.4 Schemat hydrauliczny dla HelioSet 150
Schemat	ideowy	instalacji	z	zastosowaniem	kotła	dwufunkcyjnego	z	termostatycznym	
zaworem	mieszającymi	zaworem	przełączającym	(bypass)	do	dogrzewania	
uzupełniającego.

Ustawienie	kodu	schematu	hydraulicznego	(patrz	rozdział	„Nastawy”):	HYD	=	1 -

230 V~ 

4 

2 8

7

6

3 

1 

5 

Opis
1 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 

słonecznego
2 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika
3 Ochronna anoda magnezowa
4 TAC2: Czujnik temperatury w dolnej 

części zasobnika

5 PCSA: Pompa solarna
6 Grupa bezpieczeństwa (nie dostarczona 

w zestawie)
7 Tremostatyczny zawór mieszający (nie 

dostarczony w zestawie)
8 BYP: Zawór przełączający (bypass) (nie 

dostarczony w zestawie)
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2.5  Schemat hydrauliczny dla HelioSet 250 C
Schemat	ideowy	instalacji	z	zastosowaniem	kotła	jednofunkcyjnego	z	termostatycznym	
zaworem	mieszającym	i	pompą	systemu	ochrony	przed	Legionellą	do	dogrzewania	
uzupełniającego.

Ustawienie	kodu	schematu	hydraulicznego	(patrz	rozdział	„Nastawy”):	HYD	=	2 -

6 7 9

4 

2 

8 

3 

1 

5 

230 V~ 

Opis

1 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 
słonecznego

2 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 
części zasobnika

3 Ochronna anoda magnezowa
4 TAC2: Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika

5 PCSA: Pompa solarna
6 LEG: Pompa systemu ochrony przed 

Legionellą (nie dostarczona w zestawie)
7 Termostatyczny zawór mieszający (nie 

dostarczony w zestawie)
8 AQ: Kabel połączeniowy z kotłem
9 Grupa bezpieczeństwa (nie dostarczony 

w zestawie)
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Maksymalna	różnica	wysokości	między	
najwyżej	i	najniżej	położonymi	punktami	
instalacji (od górnej rury kolektora do 
dolnej	krawędzi	zasobnika)	nie	może	
przekraczać	8,5	m,	w	przeciwnym	razie	
moc	pompy	będzie	niewystarczająca.

Całkowita	długość	rur	między	kolektorem	
i	zasobnikiem	(L1	+	L2	+	L3)	nie	powinna	
przekraczać	40	m	(20	m	zasilanie,	20	m	
powrót)	przy	L2	≤	10	m.

Rury	łączące	kolektor	słoneczny	z	
zasobnikem	należy	zawsze	prowadzić	
ze	spadkiem	co	najmiej	4%	(4cm/m),	aby	
zapewnić	prawidłowy	przepływ	czynnika	
grzewczego.

O	powyższych	wymaganiach	należy	•	
poinformować	użytkownika.

3 Wybór lokalizacji

Zasobnik

Nie	instalować	urządzenia	w	•	
pomieszczeniu mocno zakurzonym lub 
o	atmosferze	mogącej	wywołać	korozję	
jego elementów.

Urządzenie	należy	instalować	w	•	
pomieszczeniu, w którym nie ma ryzyka 
zamarznięcia.	Zachować	niezbędne	
środki	ostrożności.

Zainstalować	zasobnik	możliwie	•	
najbliżej	kolektorów,	aby	uniknąć	
przesyłowych	strat	ciepła,	zachowując	
przy	tym	minimalną	odległość	3	m.

Wziąć	pod	uwagę	ciężar	napełnionego	•	
zasobnika	(patrz	rozdział	"Dane	
techniczne").

Wybrać	miejsce	instalacji	urządzenia	•	
umożliwiające	prawidłowy	montaż	
przewodów (obiegu solarnego oraz 
obiegu	wody).

Zachować	minimum	350	mm	wolnej	•	
przestrzeni nad zasobnikiem, aby 
umożliwić	wymianę	ochronnej	anody	
magnezowej.

Nie	instalować	zasobnika	w	sypialni.•	
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4 Instrukcje i zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa

4.1  Warunki bezpieczeństwa

Wszystkie	naprawy	wewnątrz	urządzenia	
należy	zlecić	uprawnionemu	serwisowi.

Urządzenia	powinny	być	instalowane	
wyłącznie	przez	uprawnionego	instalatora	
lub	serwisanta	przestrzegającego	
wymogów	norm	i	obowiązujących	
przepisów.

Uwaga! Jeżeli instalacja nie 
jest właściwie zaprojektowana 
i wykonana, istnieje 
niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego i uszkodzenia 
urządzenia.

4.1.1 Zasobnik

Jeżeli	ciśnienie	zasilania	wody	przekracza	
5	bar	należy	zamontować	zawór	
redukcyjny	ciśnienia	na	doprowadzeniu	
zimnej wody. Podczas ogrzewania c.w.u. 
w	zasobniku	zwiększa	się	objętość	wody,	
dlatego	też	każdy	zasobnik	powinien	być	
wyposażony	w	zawór	bezpieczeństwa	(nie	
dostarczony)	oraz	wąż	odprowadzający	
wodę.

Temperatura	wody	wypływającej	z	
zaworu	bezpieczeństwa	i	z	węża	
odprowadzającego	wodę	może	dojść	
do	75	°C.	Wąż	odprowadzający	
wodę	powinien	być	doprowadzony	do	
miejsca,	umożliwiającego	swobodny	i	
bezpieczny	odpływ	do	kanalizacji.	Kontakt	
z	tymi	elementami	lub	z	wodą	z	nich	
wypływającą	grozi	poparzeniem!

4.1.2 Kolektor słoneczny

Przestrzegać	zasad	BHP	w	•	
szczególności	w	zakresie	prac	
realizowanych	na	dachu.	Aby	uniknąć	
ryzyka	upadku	należy	obowiązkowo	
zakładać	specjalne	pasy	ochronne.

Uwaga ! Kontakt z elementami 
zawierającymi czynnik 
grzewczy, takimi jak kolektory, 
przewody solarne oraz z 
przewodami ciepłej wody, grozi 
poważnymi poparzeniami. 
Elementy te osiągają bardzo 
wysokie temperatury podczas 
pracy urządzenia.

Nie	dotykać	elementów	instalacji	•	
rozprowadzających	czynnik	grzewczy	
przed sprawdzeniem ich temperatury.

Należy	instalować	kolektory	i	•	
akcesoria	montażowe	gdy	niebo	jest	
zachmurzone,	aby	uniknąć	poparzenia	
w	kontakcie	z	bardzo	gorącymi	
elementami. 

4.2 Rozporządzenia, normy, 
dyrektywy

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

Wszystkie wymiary w niniejszym rozdziale 
podano w milimetrach.

5.1 Zalecenia poprzedzające 
instalację

Uwaga! Zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, instalacja rur 
solarnych oraz rury ciepłej wody 
użytkowej powinny posiadać 
termoizolację, aby nie dopuścić do 
strat energii. 

5.2 Wymiary HelioSet 150

Ø608

738

1070 1015

5.3 Wymiary HelioSet 250C

1680

1205 

738 

Ø608

5.4 Specyfikacja

Zasobnik solarny dostarczany jest 
kompletnie zmontowany.

5.4.1 HelioSet 150

W standardzie dostarczany zestaw 
HelioSet	150	składa	się	z	następujących	
elementów:

1 kolektor -

czujnik temperatury kolektora -

zasobnik	150	l	(z	jedną	wężownicą) -
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5.4.2 HelioSet 250 C

W standardzie dostarczany zestaw  -
HelioSet	250	C	składa	się	z	
następujących	elementów:

2 kolektory -

czujnik temperatury kolektora -

kabel	połaczeniowy	z	kotłem	AQ -

zasobnik	250	l	(z	dwoma	wężownicami) -

5.5 Montaż zasobnika

Zasobnik	należy	wyjąć	z	opakowania	•	
dopiero na miejscu instalacji.

Przechylić	lekko	na	bok	urządzenie,	a	•	
następnie	usunąć	dno	styropianowego	
opakowania,	łamiąc	je	na	mniejsze	
kawałki.

Ustawić	zasobnik	solarny	w	pozycji	•	
pionowej.

Wypoziomować	urządzenie	za	pomocą	•	
trzech	wkręcanych	nóżek.

Dwa uchwyty w dolnej części 
zasobnika ułatwiają jego 
przemieszczanie.

5.6 Montaż kolektorów

Montaż	kolektorów	należy	wykonać	•	
zgodnie z opisem podanym w instrukcji 
instalacji dostarczonej wraz zestawem 
montażowym,	który	został	dobrany	do	
rodzaju dachu.

24

0020072752_00 - 04/09 - Saunier Duval



5.7 Połączenia hydrauliczne

2

3

4

5

61

8

9

7

Opis
1 Przyłącze ciepłej wody R 3/4’’
2 Tuleja zanurzeniowa czujnika 

temperatury w górnej części zasobnika
3 Zasilanie wężownicy solarnej
4 Ochronna anoda magnezowa
5 Powrót wężownicy solarnej
6 Zasilanie wężownicy ładowanej przez 

kocioł R 1’’ (wyłącznie w HelioSet 250 C)
7 Powrót wężownicy ładowanej przez 

kocioł R 1’’ (wyłącznie w HelioSet 250 C)
8 Przyłącze zimnej wody R 3/4’’
9 Naklejka schematu podłączenia

Ø605

230

72,5

= 360 =

= 110 =

5.7.1 Podłączenie obiegu solarnego

Poprowadzić	zestaw	dwóch	rur	•	
podłączeniowych	od	kolektora	
(kolektorów)	do	zasobnika.

Przestrzegać	zaleceń	dotyczących	•	
maksymalnej	długości	połączenia	i	
niezbędnego	nachylenia	(patrz	rozdział	
"Wybór	miejsca	instalacji").

Odcinki dwóch rur 
podłączeniowych ze zdjętą izolacją 
można wyginać tylko ręcznie. 
Promień zgięcia nie powinien 
być mniejszy od 100 mm, celem 
uniknięcia niedozwolonego 
zwężenia przekroju, pofałdowania 
lub wyboczenia rury.

Za	pomocą	zestawu	dwóch	rur	•	
podłączyć	górne	przyłącze	jednego	
lub	kilku	kolektorów	do	przyłącza	
zasilania	wężownicy	solarnej	zasobnika	
(3),	usytuowanego	w	górnej	części	
zasobnika.

Za	pomocą	zestawu	dwóch	rur	•	
podłączyć	dolne	złącze	solarne	
jednego lub kilku kolektorów (powrót 
obiegu	solarnego	kolektora)	przyłącza	
powrotu	wężownicy	solarnej	zasobnika	
(5),	usytuowanego	w	górnej	części	
zasobnika.

Uwaga ! Podczas przecianania 
lub manipulowania przy 
zestawie dwóch rur 
podłączeniowych uważać, 
aby nie uszkodzić kabla 
elektrycznego czujnika 
temperatury kolektora, 
umieszczonego w izolacji.
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10

11

12

15

14

13

Opis
10 Pierścien zaciskowy
11 Śrubunek
12 Nakrętka nasadowa
13 Rurka miedziana
14 Tulejka oporowa
15 Nakrętka

Nałożyć	tulejkę	oporową	(14)	do	oporu	•	
na	miedzianą	rurkę	(13).

Umieścić	nakrętkę	nasadową	(15)	i	•	
pierścień	zaciskowy	(10)	na	rurce	(13).

Wsunać	miedzianą	rurkę	(13)	do	oporu	•	
w	śrubunek	(11),	a	następnie	dokręcić	
nakrętki	nasadowe	(12)	i	(15)	w	tym	
położeniu.

Montaż śrubunków zaciskowych 
bez tulejek oporowych może 
spowodować odkształcenie rury 
miedzianej. Może to doprowadzić 
do nieszczelności i uszkodzenia 
przyłącza solarnego!

Upewnić	się,	że	nakrętki	nasadowe	są	•	
prawidłowo	dokręcone.

Przy	dociąganiu	śrubunków	należy	chronić	
przyłącze	solarne	poprzez	skontrowanie	
drugim kluczem.

5.7.2 Podłączenie obiegu ciepłej 
wody użytkowej

Podłączyć	dopływ	zimnej	wody	do	•	
przyłącza	R	3/4’’	(8).

Podłączyć	zasilanie	ciepłej	wody	do	•	
przyłącza	R	3/4’’	(1).

Ciepła woda użytkowa może 
osiągać temperaturę 75 °C.

Zalecane jest zainstalowanie •	
termostatycznego zaworu 
mieszającego	przed	punktami	poboru.

5.7.3 Podłączenie kotła do HelioSet 
250 C

Podłączyć	kocioł	jednofunkcyjny	do	•	
przyłącza	R	1’’	zasilania	wężownicy	
łądowanej	przez	kocioł	(6)	i	powrotu	
wężownicy	ładowanej	przez	kocioł	(7).

Zwrócić	szczególną	uwagę	na	•	
prawidłowe	podłączenie	przewodów	
zasilania	i	powrotu	wężownicy	
ładowanej	przez	kocioł	gdyż	ma	to	
wpływ	na	czas	dogrzewania	wody	w	
zasobniku.
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6 Podłączenie elektryczne

6.1 Zalecenia

Uwaga! W przypadku 
nieprawidłowej instalacji istnieje 
ryzyko porażenia prądem i 
uszkodzenia urządzenia.

Ważne: Podłączenie elektryczne 
urządzenia należy powierzyć 
uprawnionemu instalatorowi 
lub serwisantowi. Wszelkie 
naprawy i czynności wewnątrz 
urządzenia powinny być 
wykonywane przez uprawniony 
serwis.

W instalacji elektrycznej mieszkania •	
należy	uwzględnić	możliwość	
odłączenia	zasilania	kotła	za	
pośrednictwem	wyłącznika	lub	
bezpiecznika o minimum 3 mm 
rozwarciu styków.

Przewody	zasilające	230	V	i	przewody	•	
czujników	o	długości	powyżej	10	m	
należy	poprowadzić	oddzielnie. 
Do	podłączania	czujników	można	
używać	alternatywnie	przewodów	
ekranowanych.

Maksymalna	długość	przewodu	czujnika	
temperatury kolektora nie powinna 
przekraczać	50	m.

Uziemić	obieg	solarny,	aby	uniknąć	•	
różnic	potencjału	oraz	przepięć.

Zamocować	opaski	uziemiające	•	
na przewodach obiegu solarnego i 
podłączyć	je	za	pomocą	miedzianego	
kabla o przekroju 16 mm2 do szyny 
połączenia	ekwipotencjalnego.

Wolne	zaciski	urządzenia	nie	powinny	być	
używane	jako	wsporniki	do	prowadzenia	
okablowania.

Przed	rozpoczęciem	prac	przy	•	
urządzeniu	odłączyć	dopływ	prądu	i	
zabezpieczyć	przed	niezamierzonym	
włączeniem.

6.2 Dostęp do podłączeń 
elektrycznych

Zdjąć	obudowę	z	przodu	zasobnika	•	
pociągając	ją	do	siebie,	aż	wyskoczy	z	
zacisków	mocujących.
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1

2

Opis
1 Górna pokrywa
2 Dolna pokrywa

Zdjąć	dolną	pokrywę	(2)	obudowy	•	
regulatora	jak	pokazano	powyżej.

1

Opis
1 Uchwyt kablowy

Odchylić	panel	sterowania	do	góry.•	

28

Wykonać	okablowanie	regulatora	•	
zgodnie z wybranym schematem 
hydraulicznym	("1"	dla	HelioSet	150	
lub	"2"	dla	HelioSet	250	C)	i	zgodnie	z	
rozdziałem	"Podłączenia	elektryczne	
regulatora".

Przymocować	wszystkie	kable	za	•	
pomocą	dostarczonych	uchwytów	
kablowych	(1)	zgodnie	z	powyższym	
rysunkiem.

Opuścić	panel	sterowania.•	

Założyć	dolną	pokrywę	na	moduł	•	
regulatora.

6.3 Okablowanie

6.3.1 Przewód zasilający

Poprowadzić	przewód	sieciowy	od	•	
górnej	części	zasobnika	do	regulatora.

W	przypadku	HelioSet	250	C	z	kotłem	•	
jednofunkcyjnym jako dogrzewaniem 
(doładowaniem)	pomocniczym	
poprowadzić	kabel	połączeniowy	AQ	od	
kotła	do	regulatora.

6.3.2 Kabel czujnika temperatury 
kolektora

Poprowadzić	kabel	czujnika	•	
temperatury kolektora, umieszczony 
w izolacji zestawu dwóch rurek 
podłączeniowych	od	górnej	części	
zasobnika do regulatora.
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6.4 Podłączenia elektryczne 
regulatora

Uwaga ! Na końcach przewodów 
zasilających 230 V należy 
zdjąć izolację na odcinku 
maksymalnie 30 mm w celu 
podłączenia do przyłączy 
regulatora. Usunięcie izolacji 
na większym odcinku grozi 
spowodowaniem zwarcia na 
płycie elektronicznej.

Podłączyć	przewód	zasilający	do	listwy	•	
zaciskowej 230 V.

Podłączyć	kabel	czujnika	temperatury	•	
kolektora do zacisków NTCA.

Podłączyć	w	razie	konieczności	kabel	•	
połączeniowy	kotła	jednofunkcyjnego	
do	zacisków	AQ.

Przymocować	wszystkie	kable	za	•	
pomocą	uchwytów	kablowych	zgodnie	
ze	wskazówkami	z	rozdziału	"Dostęp	
do	podłączeń	elektrycznych".

Podłączenia zaworu 
przełączającego i pompy systemu 
ochrony przed Legionellą dokonuje 
się do tego samego zacisku, 
możliwe jest więc podłączenie 
tylko jednego dodatkowego 
urządzenia.
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6.4.1 Schemat elektryczny 1: HelioSet 150

t°
C

t°
C

t°
C

N

230V~ PCSA LEG/BYP R AQ NTCA TAC1 TAC2

L N L N L 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

230 V~ 5 V / 24 V

F1 T4

NTCA TAC1 TAC2

PCSA

1

3 5

2

4 7 986

230V~

Opis
1 Zasilanie sieciowe
2 Bezpiecznik
3 PCSA: Pompa solarna
4 LEG/BYP: Pompa systemu ochrony 

przed Legionellą lub zawór 
przełączający (bypass)

5 Niedostępny w HelioSet 150

6 Niedostępny w HelioSet 150
7 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 

słonecznego
8 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika
9 TAC2: Czujnik temperatury w dolnej 

części zasobnika
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6.4.2 Schemat elektryczny 2: HelioSet 150 z zaworem przełącającym (bypass)

t°
C

t°
C

t°
C

N

230V~ PCSA LEG/BYP R AQ NTCA TAC1 TAC2

L N L N L 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

230 V~ 5 V / 24 V

F1 T4

NTCA TAC1 TAC2

PCSA

1

3 5

2

4 7 986

BYP

230V~

Opis
1 Zasilanie sieciowe
2 Bezpiecznik
3 PCSA: Pompa solarna
4 LEG/BYP: Zawór przełączający (bypass)
5 Niedostępny w HelioSet 150
6 Niedostępny w HelioSet 150

7 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 
słonecznego

8 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 
części zasobnika

9 TAC2: Czujnik temperatury w dolnej 
części zasobnika
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6.4.3 Schemat elektryczny 3: HelioSet 250 C z pompą systemu ochrony przed 
Legionellą

t°
C

t°
C

t°
C

LEG/BYP

AQ

N

230V~ PCSA LEG/BYP R AQ NTCA TAC1 TAC2

L N L N L 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

230 V~ 5 V / 24 V

F1 T4

NTCA TAC1 TAC2

PCSA

1

3 5

2

4 7 986

230V~

Opis
1 Zasilanie sieciowe
2 Bezpiecznik
3 PCSA: Pompa solarna
4 LEG/BYP: Pompa systemu ochrony 

przed Legionellą
5 Niedostępny w HelioSet 250 C
6 AQ: Kocioł jednofunkcyjny

7 NTCA: Czujnik temperatury kolektora 
słonecznego

8 TAC1: Czujnik temperatury w górnej 
części zasobnika

9 TAC2: Czujnik temperatury w górnej 
części zasobnika
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7 Uruchomienie

Wężownica	zasobnika	jest	napełniona	
fabrycznie	odpowiednią	ilością	czynnika	
grzewczego	potrzebną	do	uruchomienia	
instalacji solarnej.

Podczas	uruchamiania	wykonać	•	
w	podanej	kolejności	następujące	
operacje:

7.1 Napełnianie zasobnika wodą 
użytkową

Napełnić	obieg	wody	użytkowej	•	
poprzez	przyłącze	zimnej	wody	i	
odpowietrzyć	za	pomocą	najwyżej	
umieszczonego zaworu czerpalnego 
ciepłej	wody.

Sprawdzić	szczelność	instalacji	i	•	
zasobnika.

Sprawdzić	działanie	i	prawidłową	•	
nastawę	wszystkich	urządzeń	
sterujących	i	kontrolnych.

7.2 Napełnianie i odpowietrzanie 
obiegu dogrzewania dla HelioSet 
250 C

Napełnić	i	odpowietrzyć	obieg	grzewczy	•	
przez	przyłącza	zasilania	i	powrotu	
wężownicy		zasobnika.

Sprawdzić	szczelność	systemu.•	

Sprawdzić	działanie	i	prawidłową	•	
nastawę	wszystkich	urządzeń	
sterujących	i	kontrolnych.

7.3 Nastawy

Wyłączyć	pompę	solarną	natychmiast	•	
po pierwszym uruchomieniu instalacji 
wybierając	tryb	pracy	  na 
regulatorze	(patrz	instrukcja	obsługi).

Przeprowzdzić	czynności	regulacyjne	•	
instalacji	(patrz	rozdział	"Nastawy"	w	
instrukcji	instalacji).

7.4 Wyrównanie ciśnienia w instalacji 
solarnej

Powietrze	znajdujące	się	w	kolektorach	
w czasie instalacji systemu nagrzewa 
się.	Oznacza	to,	że	gęstość	powietrza	w	
kolektorze spada.

Podczas pierwszego uruchomienia 
systemu	solarnego	gorące	powietrze	
opuszcza	kolektor	i	wpływa	do	znacznie	
chłodniejszej	wężownicy	zasobnika,	
gdzie	się	ochładza.	Przez	to	wytwarza	się	
podciśnienie	w	systemie. 
Ponieważ	podciśnienie	w	systemie	może	
spowodować	szumy	w	pompie	solarnej	
oraz	wpłynąć	na	obniżenie	jej	mocy	i	
skrócenie	żywotności,	przy	pierwszym	
uruchomieniu nieodzowne jest dokonanie 
wyrównania	ciśnienia.	Woda	w	dolnej	
części	zasobnika	musi	być	chłodna,	
tzn. temperatura przy dolnym czujniku 
zasobnika	TAC2	powinna	wynosić	mniej	
niż	30	°C.

Po jednorazowym wyrównaniu 
ciśnienia nie jest konieczne 
powtarzanie tego procesu aż do 
ponownego otwarcia systemu.
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4

5 6 7

3

2

2

1

Opis
1 Przyłącze napełniania
2 Wziernik
3 Wąż
4 Zbiornik
5 Pompa solarna
6 Wężownica
7 Obieg solarny

Podłączyć	wąż	(3)	(około	1,5	m	•	
długości)	do	przyłącza	napełniania	(1).

Umieścić	koniec	węża	(3)	w	zbiorniku	•	
(4)	odpowiedniego	dla	czynnika	
grzewczego.	Trzymać	wąż	(3)	w	
zbiorniku	(4)	w	taki	sposób,	aby	mogło	
się	do	niego	dostać	powietrze.

Nie	zanurzać	końcówki	węża	(3)	w	•	
czynnku	grzewczym,	aby	chronić	
się	przed	gorącą	parą	i	czynnikiem	
grzewczym.

Uwaga ! Jeżeli napowietrzanie 
systemu nie zostanie wykonane 
zgodnie z zaleceniem, istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia 
przez gorącą parę lub czynnik 
grzewczy.

Naciskać	jednocześnie	na	przyciski		•	
 i  regulatora solarnego przez 

3	sekundy.	Pompa	solarna	działa	wtedy	
w trybie wymuszenia pracy.

Podczas pierwszego uruchomienia 
instalacji może się zdarzyć, że w 
pompie lub przed pompą solarną 
znajduje się powietrze. Dlatego 
może okazać się konieczne 
kilkakrotne włączenie pompy 
w celu wypchnięcia powietrza. 
Podczas pracy pompy może dojść 
do szumów i wibracji, co jednak 
nie jest powodem do niepokoju.

Jeżeli	podczas	pracy	pompy	solarnej	
we	wzierniku	(2)	przewodu	solarnego	
w	kierunku	kolektora	płynie	czynnik	
grzewczy	bez	pęcherzyków	powietrza,	
oznacza	to,	że	pompa	solarna	(5)	jest	
odpowietrzona.

Poczekać	7	minut	i	przy	wciąż	•	
pracujacej	pompie	solarnej	otworzyć	
ostrożnie	zawór	(1)	przyłącza	
napełniania.	Możliwe	jest,	iż	niewielka	
ilość	płynu	solarnego	wyleci	pod	
ciśnieniem	z	węża.	Następnie	usłyszeć	
można	wsysanie	powietrza	do	systemu	
(7).

Po	upływie	kilku	sekund	instalacja	
przestaje	zasysać	powietrze.

Zamknąć	zawór	(1)	przyłącza	•	
nepełniania.

Uwaga ! Podczas pierwszego 
uruchomienia (i po każdej 
wymianie czynnika grzewczego) 
należy bezwzględnie wyrównać 
ciśnienie w instalacji solarnej.

Zaleca	się	otworzyć	zawór	przyłącza	
napełniania	po	upływie	7	minut.

Odłączyć	wąż	od	przyłącza	•	
napełniania.

34
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7.5 Kontrola szczelności

Podczas rozruchu pompy solarnej •	
należy	sprawdzić,	czy	ze	śrubunków	
solarnej rury miedzianej na dachu lub 
przy	zasobniku	nie	wypływa	czynnik	
grzewczy.

Uwaga ! Chronić przyłącza 
solarne kolektora i zasobnika 
przed uszkodzeniem przy 
dociąganiu śrub przez 
skontrowanie drugim kluczem.

Aby	wyjść	z	trybu	wymuszenia	•	
pracy	pompy	solarnej	i	powrócić	do	
normalnego	trybu	pracy	naciskać	
jednocześnie	na	przyciski	  i  
regulatora solarnego przez 3 sekundy.

Po	sprawdzeniu	szczelności,	również	•	
na	dachu	zabezpieczyć	wszystkie	
nieosłonięte	przewody	solarne	i	
śrubunki	zaciskowe	odpowiednim	
materiałem	izolacyjnym.

7.6 Nastawy parametrów instalacji 
regulatora dla HelioSet 250 C

Ustawienia	okna	czasowego	włączenia	
systemu	dogrzewania	nie	są	dostępne	w	
HelioSet 150.

Nastawić	zegar	sterujący	lub	program	•	
czasowy	za	pomocą	regulatora	
solarnego	(ustawić	czas	rozpoczęcia	
i	zakończenia	dogrzewania	
(doąłdowania)	zasobnika).

Włączyć	kocioł.	•	

7.7 Ustawienie termostatycznego 
zaworu mieszającego

Maksymalną	temperaturę	gorącej	wody	
z	zasobnika	można	nastawić	w	zakresie	
od 30 °C do 70 °C poprzez zmieszanie 
gorącej	i	zimnej	wody	za	pomocą	
termostatycznego	zaworu	mieszającego.

Ustawić	termostatyczny	zawór	•	
mieszający	za	pomocą	regulatora	tak,	
aby	zadana	temperatura	zawierała	się	
między	40	i	60	°C.

Uwaga ! Aby zapewnić skuteczą 
ochronę przed oparzeniem, 
nastawić termostatyczny zawór 
mieszający na temperaturę 
< 60 °C i sprawdzić temperaturę 
w punkcie poboru ciepłej wody.

8 Regulacje (zastrzeżone dla 
instalatorów i autoryzowanych 
serwisantów)

Dostęp	do	ustawień	zaawansowanych	
regulatora	umożliwia	wykonanie	
niektórych	nastaw	oraz	analizę	
ewentualnych	niesprawności.

Aby	optymalnie	skonfigurować	instalację,	
niezbędne	jest	ustawienie	kilku	
parametrów.

Sposób	postępowania:

Wcisnąć	na	ponad	3	sekundy	przycisk	•	
,	aby	dostać	się	do	menu	

konfiguracji	parametrów	pracy.

Gdy	pojawi	się•	 i pierwsze menu 
"HYD",	za	pomocą	przycisków		  
lub 	wybrać	żądaną	wartość	(patrz	
poniższa	tabela).

Wcisnąć	przycisk	•	 ,	aby	wyświetlić	
następną	pozycję	menu.

Zatwierdzić	wszystkie	ustawienia	•	
wciskając	na	ponad	3	sekundy	przycisk			

.

Wyświetlacz powróci do menu 
głównego po 5 minutach jeżeli się 
nie będzie manipulować lub po 
naciśnięciu i przytrzymaniu przez 
3 sekundy przycisku .
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Parametry robocze i programy czasowe •	
można	przywrócić	do	ustawień	
fabrycznych,	należy	wcisnąć	na	około	
10 sekundy przycisk .

Wyświetlacz	zapulsuje	trzykrotnie	i	
przywrócone	zostają	wszystkie	fabryczne	
nastawy parametrów.

36

Menu Tytuł Działanie / Informacje

HYD
Wybór schematu 
hydraulicznego

Wybrać	wartość: 
1	=	Bypass	c.w.u.	podłączony	(ustawienie	fabryczne) 
2	=	Pompa	systemu	ochrony	przed	Legionellą	podłączona

MAXT 1 Temperatura maks. 
zasobnika

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

LEG

Aktywowanie 
programu ochrony 
przed	Legionellą

Wybrać	tryb	pracy: 
0	=	Wyłączony	(ustawienie	fabryczne) 
1	=	Dzień 
2	=	Noc

TFIL

Opóźnienie	
czasowe 
osiągnięcia	
przez	pompę	
maksymalnej mocy

Wybrać	wartość	między	3	i	9	minut	(Nastawa	fabryczna:	9)	
Długość	połączenia	między	zasobnikiem	i	kolektorem: 
mała	odległość	i	wysokość	=	3	minuty	(HelioSet	150) 
mała	odległość	i	wysokość	=	6	minut	(HelioSet	250	C) 
duża	odległość	i	wysokość	=	9	minut	(HelioSet	150	/	250	C)

TOP
Min. czas pracy w 
trybie roboczym

Nastawa	fabryczna:	3	minuty.	 
W	razie	konieczności	można	ustawić	wartość	między	1	i	10	
minut.

CS
Wybór liczby 
kolektorów

Wybrać	wartość: 
1	=	HelioSet	150 
2	=	HelioSet	250	C	(ustawienie	fabryczne)

TBLK

Opóźnienie	
czasowe 
ponownego 
uruchomienia 
(zabezpieczenie 
przed	częstym	
uruchamianiem)

Nastawa	fabryczna:	10	minut.	W	razie	konieczności	można	
wybrać	wartość	między	1	i	60	minut.

TDLY

Opóźnienie	
włączenia	
dogrzewania 
pomocniczego

Wybrać	tryb	pracy: 
0	=	Wyłączony	(ustawienie	fabryczne) 
1	=	Włączony	(opóźnienie	włączenia	dogrzewania	o	30	minut,	
jeżeli	pompa	solarna	działa	podczas	przejścia	na	program	
dogrzewania	pomocniczego)

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)
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9 Menu serwisowe/diagnostyka

Diagnozowanie systemu opisane w 
niniejszym	rozdziale	powinno	być	
przeprowadzone przez uprawnionego 
serwisanta.

Naciskać	jednocześnie	na	przyciski	•	
 i 	przez	około	3	sekundy,	aby	

dostać	się	do	menu	serwisowego. 
Wyświetlane	są	symbole	  i .

Wyświetlenie Elementy/wartości czujnika Przebieg próby
PCSA On Wymuszenie pracy pompy solarnej Pompa	solarna	włączona. 

Wszystkie	inne	urządzenia	wykonawcze	
wyłączone.

LEG	On Wymuszenie pracy pompy systemu 
ochrony	przed	Legionellą

Pompa systemu ochrony przed 
Legionellą	włączona. 
Wszystkie	inne	urządzenia	wykonawcze	
wyłączone.

BYP	On Wymuszenie pracy zaworu 
przełączającego	(bypass)

Zawór	przełączający	włączony. 
Wszystkie	inne	urządzenia	wykonawcze	
wyłączone.

R On Wymuszenie	włączenia	grzałki	(R) Test	elektrycznej	grzałki	(R). 
Wszystkie	inne	urządzenia	wykonawcze	
wyłączone.

AQ	On Test	zestyku	AQ Wymuszenie	włączenia	dogrzewania	
kotłem	jednofunkcyjnym.	Wszystkie	
inne	urządzenia	wykonawcze	
wyłączone.

TAC1 xx°C Wyświetlenie	temperatury	czujnika	w	
górnej	części	zasobnika -

TAC2 xx°C Wyświetlenie	temperatury	czujnika	w	
dolnej	części	zasobnika -

NTCA xx°C Wyświetlenie	temperatury	czujnika	
kolektora	słonecznego -

Wcisnąć	przycisk	•	 ,	aby	rozpocząć	
kontrolę	wszystkich	wskaźników	
wyświetlacza.

Wcisnąć	ponownie	przycisk	•	 , aby 
wyświetlić	wersję	oprogramowania	
regulatora.

Naciskać	jednocześnie	na	przyciski	•	
 i 	przez	około	3	sekundy,	aby	

wyjść	z	menu	serwisowego. 
Wyświetlane	jest	menu	główne,	a	
symbole  i gasną.
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10 Przekazywanie urządzenia 
użytkownikowi przez instalatora

Użytkownik	urządzenia	powinien	zostać	
poinformowany	o	zasadach	działania	
urządzenia	i	sposobie	posługiwania	się	
nim.

Należy	objaśnić	działanie	urządzenia	•	
w	taki	sposób,	by	użytkownik	
eksploatował	urządzenie	zgodnie	z	
zaleceniami producenta.

Wspólnie	z	użytkownikiem	należy	•	
przejrzeć	instrukcję	obsługi	i	w	razie	
potrzeby	odpowiedzieć	na	jego	pytania.

Użytkownik	powinien	otrzymać	•	
wszystkie	dokumenty	dotyczące	
użytkowanego	urządzenia.	Powinien	
je	przechowywać	w	pobliżu	
eksploatowanego	urządzenia.

W	szczególności	należy	przedstawić	•	
użytkownikowi	zalecenia	dotyczące	
bezpieczeństwa,	do	przestrzegania	
których	jest	zobowiązany.

Należy	wyjaśnić	klientowi,	w	jaki	•	
sposób	opróżniać	urządzenie	i	wskazać	
elementy,	używane	do	tej	operacji.

Prosimy	przypomnieć	o	konieczności	•	
regularnej konserwacji instalacji.

38

11 Kontrola instalacji

11.1 Informacje ogólne

Po	zainstalowaniu	urządzenia	sprawdzić	
jego	prawidłowe	działanie:

Uruchomić	urządzenie	zgodnie	ze	•	
wskazówkami	instrukcji	obsługi	i	
sprawdzić,	czy	działa	prawidłowo.

Skontrolować	wszystkie	elementy	•	
sterujące	i	zabezpieczające,	ich	
nastawy	i	stan	działania.

11.2 Sprawozdanie z uruchomienia 
instalacji

Dla	ułatwienia	przeprowadzania	
kontroli	systemu	zalecamy	wypełnienie	
sprawozdania z uruchamiania po 
zakończeniu	instalacji.
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Opis Wykonane Uwagi

Montaż
Uchwyty	kolektora	są	zamocowane	zgodnie	z	przepisami

Zestaw	dwóch	rur	podłaczeniowych	połączono	z	szyną	do	
wyrównania	różnicy	potencjałów	(ochrona	przepięciowa)
Ponownie	prawidłowo	zamocowano	pokrycie	dachowe	po	
zamontowaniu uchwytów kolektora
Pokrycie	dachu	nie	zostało	uszkodzone
Ewentualna	osłona	kolektorów	została	usunięta
Podłączono	przewód	odpływowy	zaworu	bezpieczeństwa	instalacji	
c.w.u. do kanalizacji
Przeprowadzono	kontrolę	anody	magnezowej	w	zasobniku
Termostatyczny	zawór	mieszający	został	zainstalowany	
Temperatura	została	ustawiona	i	sprawdzona

Uruchomienie
Ciśnienie	w	obiegu	solarnym	instalacji	zostało	wyrównane
Szczelność	połączeń	została	sprawdzona	na	poziomie	
zaworów	odcinających,	połączeń	śrubunkowych	oraz	zaworów	
napełniających	i	spustowych
Liczba	kolektorów	właściwie	nastawiona
Zasobnik	został	odpowietrzony
Obieg	grzewczy	został	odpowietrzony	(wyłącznie	w	przypadku	
HelioSet	250	C)

System regulacji
Czujniki	temperatury	wyświetlają	rzeczywiste	wartości	
Pompa	solarna	działa
Obieg	solarny	i	zasobnik	nagrzewają	się
Wybrany	został	prawidłowy	schemat	hydrauliczny	
Dogrzewanie	uruchamia	się	przy:	_	_°C

Pouczenie użytkownika
Użytkownik	instalacji	został	poinstruowany	co	do:
Podstawowych	funkcji	i	obsługi	regulatora	solarnego
Działania	i	obsługi	układu	dogrzewania
Funkcji magnezowej anody ochronnej
Zabezpieczania instalacji przed zamarzaniem
Częstości	przeprowadzania	prac	konserwacyjnych
Przekazanie dokumentacji, ewentualnie ze specjalnymi 
schematami	połączeń
Przestrzegania instrukcji eksploatacji
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12 Konserwacja instalacji

Tabela	na	końcu	tego	rozdziału	zawiera	
główne	prace	konserwacyjne	wykonywane	
w	systemie	solarnym	oraz	częstotliwość	
ich przeprowadzania.

Przed	rozpoczęciem	prac	•	
konserwacyjnych	systemu	należy	
odciąć	dopływ	prądu	do	urządzenia.

12.1 Czyszczenie wnętrza zasobnika

Ze	względu	na	konieczność	•	
czyszczenia	wnętrza	zasobnika	w	
strefie	wody	pitnej	należy	przestrzegać	
odpowiedniej	higieny	narzędzi	i	
środków	czyszczących.

Uwaga ! W przypadku 
uszkodzenia wewnętrznej 
powierzchni zasobnika istnieje 
ryzyko korozji.

Uważać,	aby	w	trakcie	czyszczenia	•	
nie	uszkodzić	emaliowanej	powłoki	
wężownicy	oraz	wnętrza	zasobnika.

Po	każdym	czyszczeniu,	przed	•	
ponownym	napełnieniem	zasobnika,	
należy	sprawdzić	stan	ochronnej	anody	
magnezowej.

Wymienić	zużyte	lub	uszkodzone	•	
uszczelki.

Opróżnić	zasobnik.•	

12.1.1 HelioSet 150

1

Opis
1 Ochronna anoda magnezowa

Odkręcić	ochronną	anodę	magnezową	•	
(1).

Wymyć	wnętrze	zasobnika	strumieniem	•	
wody.

Po	kontroli	anodę	ochronną	należy	•	
ponownie	mocno	przykręcić.

Napełnić	zasobnik	i	sprawdzić	jego	•	
szczelność.

12.1.2 HelioSet 250 C

1

Opis
1 Korek

Zdjąć	pokrywę	kołnierza	(1)	z	otworu	•	
czyszczenia zasobnika.

Wymyć	wnętrze	zasobnika	strumieniem	•	
wody.	W	razie	konieczności	usunąć	
osad.

Pokrywę	kołnierza	z	należącymi	do	•	
niej	uszczelkami	założyć	na	otwór	
do czyszczenia zasobnika. Po 
zamontowaniu	pokrywy	kołnierza	
mocno	dociągnąć	śruby	pokrywy	
izolacyjnej.

Napełnić	zasobnik	i	sprawdzić	•	
szczelność.40
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12.2 Konserwacja ochronnej anody 
magnezowej

Opróżnić	zasobnik.•	

1

Opis
1 Ochronna anoda magnezowa

Wyjąć	magnezową	anodę	ochronną	•	
(1)	po	każdym	czyszczeniu	zasobnika	i	
sprawdzić	stan	jej	zużycia. 
Ewentualnie	wymienić	anodę	na	
oryginalną	nową	anodę	magnezową.

Wymienić	zużyte	lub	uszkodzone	•	
uszczelki.

Po	kontroli	anodę	ochronną	należy	•	
ponownie	mocno	przykręcić.

Napełnić	zasobnik	i	sprawdzić	jego	•	
szczelność.

12.3 Kontrola zaworu bezpieczeństwa 
wody użytkowej

Wąż	odpływowy	zaworu	bezpieczeństwa	
wody	użytkowej	powinien	być	zawsze	
drożny.

Sprawdzić	prawidłowe	działanie	zaworu	•	
bezpieczeństwa.

Wymienić	zawór	bezpieczeństwa: •	
- Gdy po otwarciu zaworu woda nie 
wypływa. 
-	Gdy	zawór	nie	zamyka	się	szczelnie.

12.4 Wymiana czynnika grzewczego

12.4.1 Usuwanie czynnika grzewczego 
z instalacji

2

1

3

Opis
1 Przyłącza obiegu solarnego
2 Przyłącze do opróżniania
3 Wąż

Odłączyć	przyłącza	zasilania	i	•	
powrotu	obiegu	solarnego	(1)	zestawu	
dwóch	rur	podłączeniowych	(może	to	
ewentualnie	spowodować	wypłynięcie	
gorącego	czynnika	grzewczego).

Podłączyć	wąż	(3)	(o	długości	około	1,5	•	
m)	do	przyłącza	spustowego	(2).

Umieścić	koniec	węża	(3)	w	•	
odpowiednim	pojemniku	o	pojemności	
co najmniej 10 l.

Otworzyć	zawór	przyłącza	spustowego	•	
(2).

Poczekać	aż	cały	czynnik	grzewczy	•	
wypłynie.

Zamknąć	zawór	złącza	napełniającego.•	

Odłączyć	wąż	od	przyłącza	•	
spustowego.
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12.4.2 Napełnianie czynnikiem 
grzewczym

Spuścić	czynnik	grzewczy	z	instalacji	•	
(patrz	poprzedni	rozdział	"Usuwanie	
czynnika	grzewczego").

Podczas	napełniania	nowym	•	
czynnikiem	grzewczym	należy	
zamontować	przewód	odpływowy	
pomiędzy	zaworem	bezpieczeństwa	a	
pojemnikiem	odbierającym.

0,4 ± 0,1 m

1

2

5

4

5

3

Opis
1 Lejek
2 Wąż
3 Przyłącza obiegu solarnego
4 Przyłącze napełniania
5 Wziernik

Otworzyć	zawór	przyłącza	napełniania	•	
(4).

Podłączyć	wąż	(2)	z	lejkiem	(1)	do	•	
przyłącza	napełniania.

Wąż nie może mieć żadnych 
zagięć i pętli.

Jeżeli	długość	zestawu	dwóch		rur	
podłączeniowych	zamontowanych	w	
instalacji solarnej jest mniejsza od 5 
m,	należy	zmniejszyć	ilość	czynnika	
grzewczego o 0,5 litra.

Wlewać	ostrożnie	odpowiednią	ilość	•	
(patrz	rozdział	"Dane	techniczne")	
czynnika	grzewczego	do	lejka	aż	do	
momentu	gdy	będzie	on	widoczny	we	
wzierniku	(5).

Podłączyć	przyłącza	zasilania	i	powrotu	•	
obiegu	solarnego	(3)	do	zestawu	
dwóch	rur	podłączeniowych.

Zamknąć	zawór	przyłącza	napełniania	•	
(4).

Odłączyć	wąż	(2)	oraz	lejek	(1)	od	•	
przyłącza	napełniania.

12.4.3 Wyrównanie ciśnienia

Po	wymianie	płynu	solarnego	okazać	
się	może,	że	w	pompie	lub	przed	pompą	
solarną	znajduje	się	powietrze.	Dlatego	
może	być	konieczne	kilkakrotne	włączenie	
pompy	w	celu	usunięcia	powietrza.	
Podczas	pracy	pompy	może	dojść	do	
szumów i wibracji, co jednak nie jest 
powodem do niepokoju.

Jeżeli	podczas	pracy	pompy	kolektora	
we wzierniku przewodu solarnego w 
kierunku	kolektora	płynie	płyn	solarny	bez	
pęcherzyków	powietrza,	oznacza	to,	że	
pompa kolektora jest odpowietrzona.

Po	każdorazowej	wymianie	płynu	•	
solarnego	należy	wyrównać	ciśnienie	
w	instalacji	solarnej	(patrz	rozdział	
"Wyrównanie	ciśnienia	w	instalacji	
solarnej").

12.5 Kolektory słoneczne

Sprawdzać	w	regularnych	odstępach	
czasu	stabilność	mocowania	kolektorów.42
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12.6 Lista kontroli i czynności 
serwisowych

Czynności serwisowe Częstość 
przeglądów

Obieg solarny
Wymiana czynnika grzewczego Maksymalnie co 3 

lata
Kontrola	działania	pompy	solarnej Raz w roku
Kontrola poziomu czynnika grzewczego w obiegu solarnym, w razie 
konieczności	napełnić	instalację

Raz w roku

Kolektory
Kontrola	wzrokowa	kolektorów,	mocowań	i	podłączeń Raz w roku
Kontrola	uchwytów	i	części	kolektora	pod	kątem	zabrudzenia	i	stabilnego	
mocowania

Raz w roku

Kontrola stanu izolacji rur Raz w roku

Regulator solarny
Kontrola	działania	pompy	(załączenie/wyłączenie,	automat) Raz w roku
Kontrola	wyświetlenia	temperatur	czujników Raz w roku
Kontrola	zegara	sterującego	/programów	czasowych Raz w roku
Kontrola	działania	termostatycznego	zaworu	mieszającego	ciepłej	wody Raz w roku
Czy	układ	dogrzewania	wody	w	zasobniku	pozwala	utrzymać	zadaną	
temperaturę?

Raz w roku

Zasobnik
Czyszczenie zasobnika Raz w roku
Kontrola i ewentualna wymiana ochronnej anody magnezowej Raz	w	roku	(*)
Kontrola	szczelności	połączeń Raz w roku

Grzałka (opcja)
Kontrola	i	ewentualne	czyszczenie	grzałki Raz	w	roku	(*)
Kontrola uziemienia Raz w roku

(*)	W	regionach	o	wysokiej	twardości	
wody	lub	w	przypadku	dużego	zużycia	
c.w.u.,	zalecamy	częściej	kontrolować	
grzałkę	i	ochronną	anodę	zasobnika.

13 Części zamienne

Aby	zapewnić	długoletnią	eksploatację	
wszystkich	podzespołów	i	samego	
urządzenia,	do	naprawy	i	konserwacji	
należy	używać	wyłącznie	oryginalnych	
części	zamiennych	Saunier	Duval.

43

Sprawdzić	prawidłowy	montaż	części	•	
zamiennych	we	właściwym	miejscu	i	
z	zachowaniem	pierwotnego	ułożenia	
elementów.
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14 Dane techniczne

Opis zasobnika solarnego Jednostka HelioSet 
150

HelioSet 
250 C

Pojemność	nominalna	zasobnika l 150 252
Ciśnienie	maksymalne	wody bar 10
Ciśnienie	maksymalne	obiegu	solarnego atmosferyczne
Nastawa	zaworu	bezpieczeństwa	obiegu	solarnego bar 3
Maksymalna dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu, w 
którym zainstalowany jest zasobnik

°C 50

Temperatura	maksymalna	ciepłej	wody	użytkowej °C 75
Temperatura	zalecana	ciepłej	wody	użytkowej °C 60

Wężownica obiegu solarnego
Powierzchnia	wężownicy	solarnej m² 1.3
Ilość	czynnika	grzewczego	w	wężownicy l 8.5
Temperatura maksymalna zasilania obiegu solarnego °C 110

Wężownica obiegu dogrzewania
Powierzchnia	wężownicy m² - 0.8
Temperatura maksymalna czynnika grzewczego °C - 90
Ilość	wody	ogrzewana	w	górnej	części	zasobnika l - 95
Spadek	ciśnienia	przy	wydajności	znamionowej	strumienia	
środka	grzewczego	1,1	m3/h

mbar - 25 

Wymiary
Średnica	zewnętrzna	cylindra	zasobnika mm 600
Wysokość mm 1082 1692
Szerokość mm 605
Głębokość mm 731
Ciężar	pustego	zasobnika kg 110 140
Ciężar	napełnionego	zasobnika kg 260 392

Parametry elektryczne
Minimalny przekrój przewodów czujników mm² 0.75
Minimalny	przekrój	przewodu	zasilającego	230	V mm² 1.5	≤	S	≤	2.5
Napięcie	robocze V/Hz 230/50
Zużycie	energii	w	stanie	gotowości kWh/24h 1.3 2.1
Pobór mocy przez regulator W 7
Podtrzymanie	ustawień	po	zaniku	zasilania min 30
Maksymalne	obciążenie	styku	przekaźnika	wyjściowego	
LEG/BYP

A 2

Maksymalny	całkowity	pobór	prądu	(grzałka	+	regulator) A 13
Stopień	ochrony IP20
Klasa ochrony 1

44
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