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Varnostna navodila
Upoštevati morate naslednja varnostna 
navodila zato, da se izognete nevarnosti 
poškodovanja ljudi in opreme.

Navodila:
Paziti morate na naslednje:
- 
- 

- 

- 
-
-

Ta navodila so namenjena izključno za 
pooblaščene in strokovno usposobljene 
serviserje:
- 

-

Primerna uporaba
Ta solarni krmilnik je namenjen za uporabo 
tako v 1-nadstropnih, 2-nadstropnih kolek-
torjih in kolektorjih vzhod/zahod vgrajenih 
v solarnih terminalnih sistemih kot tudi za 
krmiljenje ∆T tokokrogov ob upoštevanju 
v teh navodilih navedenih tehničnih podat-
kov.

Nepravilna uporaba izključuje veljavnost 
garancije.
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veljavne lokalne predpise
predpise za preprečevanje industrijskih 
nesreč
predpise, ki se nanašajo na varovanje 
okolja
Zakon o varstvu pri delu 1974
Del P predpisov za zgradbe 2005
BS7671 zahteve za električne napeljave 
in veljavne varnostne predpise DIN, EN,  
DVGW, TRGI, TRF in VDE.

Montažo in vzdrževalna dela lahko izvaja 
le strokovno usposobljeni električarji
Prvo montažo mora izvesti pooblaščen 
strokovnjak.



Funkcionalni pregled

• zaslon za nadziranje sistema
• do 4 temperaturni senzorji Pt1000
• 2 polprevodniška releja za krmiljenje   
  hitrostne črpalke
• 9 osnovnih sistemov
• meritev količine toplote
• VBus
• funkcijska kontrola
• termostatska funkcija
• ura z realnim časom
• uporabniku prijazno obratovanje
• ohišje enostavno za montažo in izreden  
  design

Obseg dobave:

1 x DeltaSol® C Plus

1 x torba za dodatno opremo
 1 x rezervna varovalka T4A
 2 x vijaki in vložki za montažo v   
 steno
 4 x objemka proti nagovanja in   
 vijaki
 1 x kondenzator 4,7 nF

V popoln komplet je vključeno še 
naslednje:
 2 x senzor FKP6
 2 x senzor FRP6

Tehnični podatki

Ohišje:
plastika, PC-ABS in PMMA
Stopnja zaščite: 
IP20 / DIN 40050
Temperatura okolice: 0 ... 40°C
Dimenzije: 
172 x 111 x 49 mm
Namestitev:
stenska montaža, mogoča je tudi 
montaža v vrata priključne omarice
Displej:
sistemski monitor za prikaz sistema, 
16-segmentni displej, piktogrami
Obratovanje: 
3 pritisne tipke na sprednji strani 
ohišja

Skupna stikalna kapaciteta:
2 (2) A (220 / 240) V~

Stikalna kapaciteta na rele:
polprevodniški rele:
1 (1) A (220 / 240) V~

Funkcije: krmilnik diferenecialne 
temperature z opcijskimi dodatnimi 
sistemskimi funkcijami. Funkcijska 
kontrola v skladu z BAW smernica-
mi, števec obratovalnih ur, funkcija 
cevnega zbiralnika, krmiljenje hitros-
ti črpalke, termostatska  funkcija in 
merjenje količine toplote.

Vhodi: za 4 temperaturne senzorje 
Pt1000
Izhodi: 2 polprevodniška releja
Napajanje: 220 ... 240 V~
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1.    Namestitev
1.1. Montaža

13
0

1.2 Električni priklop

OPOZORILO!
Pred odpiranjem ohišja je potrebno 
vedno najprej odklopiti napajanje!

Enoto je dovoljeno namestiti le na suhem mestu v notran-
josti. Enota ni primerna za namestitev v nevarnih mestih 
in ne sme biti nameščena v bližini kakršnihkoli elektro-
magnetnih polj. Krmilnik mora biti dodatno napajan iz 
dvopolnega stikala z kontaktno režo, ki znaša najmanj    
3 mm. Paziti morate na ločeno vodenje kablov za senzo-
rje in napajalnih kablov.

1.

2.

3.

4.

Odvijte vijak s križno glavo iz ohišja in ga skupaj s 
pokrovom odstranite iz ohišja.

Na steni označite zgornjo pritrditveno točko, v steno  
izvrtajte luknjo in vanjo vtaknite priložen vložek. 
V vložek privijte vijak tako, da glava vijaka gleda iz  
stene.

Ohišje obesite na zgornjo pritrditveno točko in na     
steni skozi luknjo v ohišju (razdalja med luknjama 
znaša 130 mm) označite spodnjo pritrditveno točko. 
Izvrtajte luknjo in vanjo vstavite drug stenski vložek.

Ohišje obesite na zgornjo pritrditveno točko in privijte 
vijak v spodnji pritrditveni točki.

Napajalna napetost mora biti priključena na zunan-
je    napajalno stikalo in mora znašati 220 ... 240 V~              
(50 ... 60 Hz). Na ohišje je potrebno priključiti napajalne 
kable s priloženo objemko za preprečevanje natezanja 
kabla in ustreznimi vijaki.
Krmilnik je opremljen z 2 relejema, na katera je mogoče 
priklopiti bremena kot so črpalke, ventili, itd ...

• TRIAC 1
   18 = vodnik R1
   17 = nevtralni vodnik N
   13 = ozemljitvena sponka

• TRIAC 2
   16 = vodnik R2
   15 = nevtralni vodnik N
   14 = ozemljitvena sponka

Temperaturne senzorje (S1 do S4) je potrebno priklopiti 
na naslednje priključne sponke (katerekoli polaritete):
1 / 2 = senzor 1 (npr. izbirni senzor 1)
3 / 4 = senzor 2 (shranjevalni senzor 1)
5 / 6 = senzor 3 (npr. zbirni senzor 2)
7 / 8 = senzor 4 (npr. shranjevalni senzor TRF)

Napajanje je potrebno priklopiti na naslednje priključne 
sponke:
19 = nevtralni vodnik N
20 = vodnik L
12 = ozemljitvena sponka

VBus
9 10

Opomba:
Releji so polprevodniški releji za krmiljenje hitrosti 
črpalke. Za brezhibno delovanje je potrebno minimalno 
breme 20 W (poraba moči bremena). Če napaja pomožne 
releje, motorne ventile, je potrebno kondenzator iz torbe 
z dodatno opremo je potrebno priklopiti paralelno na us-
trezen rele.
Pozor: ko so priklopljeni pomožni releji ali ventili, mora 
biti minimalna hitrost črpalke nastavljena na 100%. 
Npr. motorni ventil za menjavo tokokrogov sistema 
4-5-9.

Elektrostatično izpraznenje lahko 
poškoduje elektronske komponente!

POZOR! Visokonapetostne komponente!

priključne sponke 
za senzorje

VBus priključne sponke 
za breme

priključne sponke 
za ozemljitev

priključne sponke 
za napajanje

pritrditev

osnovna plošča

pritrditev

zaslon

pritisna
tipka

varovalka

pokrov

kabelska uvodnica
s preprečevanjem 
natezanja kabla

DeltaSol® C Plus
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1.2.1    Prenos podatkov / Bus

VBus
9 10

Krmilnik je opremljen z prenosom podatkov preko 
sistema VBus z napajanjem eksternih modelov. Poveza-
va se izvede na dveh priključnih sponkah 9 in 10, ki sta 
označeni z “VBus”. Preko te Bus povezave je mogoče 
priključiti več modulov:
• velik displej GA3 / pameten zaslon SD3
• shranjevanje podatkov DLI
• DFA2

1.2.2    Dodelitev priključnih sponk 1 Standardni solarni sistem z 1 zalogovnikom, 1 črpalko 
in 3 senzorji. Za merjenje količine toplote je mogoče         
opcijsko uporabiti senzorje S4 / TRIT.

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor na dnu zalogovnika
S3 senzor na vrhu zalogovnika

(opcijsko)
S4 / TRIT senzor za merjenje količine 

toplote (opcijsko)
R1 solarna črpalka

S1

S3

S2S4 / TRF

R1

SIST 1

DeltaSol® C Plus
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1.2.4    Dodelitev priključnih sponk 3 Solarni sistem in dogrevanje z 1 zalogovnikom, 3 senzo-
rji in dogrevanje. Za merjenje količine toplote je mogoče 
opcijsko uporabiti senzor S4 / TRF

SIST 3

1.2.3    Dodelitev priključnih sponk 2 Solarni sistem in izmenjava toplote na obstoječ zalogov-
nik z 2 zalogovnikoma, 4 senzorji in 2 črpalkama

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor na dnu zalogovnika
S3 senzor na dnu zalogovnika
S4 senzor zalogovnika 2
R1 solarna črpalka
R2 črpalka za izmenjavo toplote

SIST 2

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor na dnu zalogovnika
S3 senzor na vrhu zalogovnika
S4 / 
TRF

senzor za merjenje količine 
topolte (opcija)

R1 solarna črpalka
R2 polnilna črpalka dogrevanje

Zalogovnik 1 Zalogovnik 2

S1

R1
S3

S2

R2

S4

S1

R1

S4 / TRF

S3

S2 R2

DeltaSol® C Plus
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1.2.6    Dodelitev priključnih sponk 5 Solarni sistem z 2 zalogovnikoma s krmiljenjem ventila z 
2 zalogovnikoma, 3 senzorji, 1 solarno črpalko in 3-pot-
nim ventilom. Za merjenje količine toplote je mogoče    
opcijsko uporabiti senzor S4/TRF.

SIST 5

1.2.5    Dodelitev priključnih sponk 4 Solarni sistem in vertikalni zalogovnik, ki se polni preko 
1 zalogovnika, 3 senzorji, 1 solarna črpalka in 3-potni 
ventil za polnenje vertikalnega zalogovnika. Za merjenje 
količine temperature je mogoče opcijsko uporabiti sen-
zor S4/TRF.

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor na dnu kolektorja
S3 senzor na vrhu kolektorja
S4 / 
TRF

senzor za merjenje količine 
toplote (opcija)

R1 solarna črpalka
R2 3-potni ventil

SIST 4

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor zalogovnika 1
S3 senzor zalogovnika 2
S4 / 
TRF

senzor za merjenje količine 
topolte (opcija)

R1 solarna črpalka
R2 3-potni ventil

S1

S2

S3

S4 / TRF

R1

R2

R1

S4 / TRF

S1

R2

S2 S3

Zalogovnik 1 Zalogovnik 2

DeltaSol® C Plus
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1.2.7    Dodelitev priključnih sponk 7 Solarni sistem s kolektorji vzhod/zahod, 1 zalogovnikom, 
3 senzorji in 2 solarnima črpalkama.

SIST 7

1.2.6    Dodelitev priključnih sponk 6 Solarni sistem z 2 zalogovnikoma, s krmiljenjem črpalke 
z 2 zalogovnikoma, 3 senzorji in 2 solarnima črpalkama.

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju
S2 senzor zalogovnika 1
S3 senzor zalogovnika 2
S4 senzor (opcija)
R1 solarna črpalka zalogovnika 1
R2 solarna črpalka zalogovnika 2

SIST 6

Simbol Opis
S1 senzor na kolektorju 1
S2 senzor zalogovnika
S3 senzor kolktorja 2
S4 senzor (opcija)
R1 solarna črpalka kolektorja 1
R2 solarna črpalka kolektorja 2

S1

S4

R1

Zalogovnik 1 Zalogovnik 2

R2 S2 S3

S3S1

R1 R2
S2

DeltaSol® C Plus
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1.2.9    Dodelitev priključnih sponk 9 Solarni sistem in ogrevalni tokokrog s povratkom predgre-
vanja z 1 zalogovnikom, 4 senzorji, 1 solarno črpalko in 
1 3-potnim ventilom za povratek predgrevanja ogreval-
nega tokokroga.

SIST 9

1.2.8    Dodelitev priključnih sponk 8 Solarni sistem z dogrevanjem z kotlom na trdo gorivo z 1 
zalogovnikom, 4 senzorji, 1 solarno črpalko in 1 črpalko 
za dogrevanje

Simbol Opis
S1 senzor kolektorja
S2 senzor na dnu zalogovnika
S3 senzor na vrhu zalogovnika
S4 senzor kotel na trdo gorivo
R1 solarna črpalka
R2 črpalka kotla na trdo gorivo

SIST 8

Simbol Opis
S1 senzor kolektorja
S2 senzor na dnu zalogovnika
S3 senzor na vrhu zalogovnika
S4 ogrevalni tokokrog - povratek
R1 solarna črpalka
R2 3-potni ventil

S1

R1 S3

S2 R2

S4

S1

R1

S2

S3

S4

R2

DeltaSol® C Plus
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Regulator se krmili s tremi  tipkami, ki so nameščene na 
prikazovalniku. S tipko 1 se premikate naprej po menijih 
ali povečujete nastavljene vrednosti. S tipko 2 se premi-
kate nazaj ali znižujete vrednosti.

V način za spreminjanje vrednosti se lahko pomaknete 
tako, da v zadnjem menijskem prikazu za 2 sekundi 
držite pritisnjeno tipko 1 (glej stran 13). Če se na zaslonu 
prikaže vrednost, ki jo želite spremeniti, se na zaslonu 
prikaže simbol SET. Sedaj lahko s pritiskom na tipko 3 
vstopite v način za spreminjanje.

•
•

•
•

Nastavitev jezika
S tipko 1 se premikate naprej do zadnjega kanala. Pritis-
nite tipko 1 in jo držite pritisnjeno za 2 sekundi in izberete 
kanal LING, pritisnete tipko SET za izbiro in potrdite s 
pritiskom na SET.

Zaslon za nadziranje sistema je sestavljen iz 3 območij: 
prikazovalnika sistema (aktivni prikaz sistemov), prika-
zovalnika kanalov (str. 13) in orodne vrstice.

Prikazovalnik kanalov ima dve vrstici. Zgornja vrstica je 
alfanumerični prikazovalnik s 16 znaki. Prikazuje imena 
kanalov in nivoje menijev. V spodnji vrstici (območje 7 
znakov) so prikazane vrednosti kanalov in nastavitvene 
vrednosti v °C ali K.

Dodatni simboli v orodni vrstici prikazujejo trenutno stan-
je sistema.

2.    Uporaba in obratovanje
2.1. Tipke za nastavljanje

naprej

nazaj

SET
(izbiranje/način delovanja)

2.2       Zaslon za nadziranje sistema

2.2.1    Prikaz kanalov / delovanja

2.2.2    Orodna vrstica

s tipkama 1 in 2 izberite kanal
na kratko pritisnite tipko 3, simbol SET utripa (način za  
spreminjanje SET)
želeno vrednost nastavite s tipkama 1 in 2
na kratko pritisnite tipko 3 tako, da je simbol SET         
trajno prikazan na zaslonu, nastavljena vrednost je bila 
shranjena

Simbol Prižgan Utripajoč

TRIAC 1 aktiven

TRIAC 2 aktiven

Aktivirana maksimalna 
omejitev zalogovnika / 
prekoračena najvišja 

temperatura zalogovnika

Aktivirana funkcija 
hlajenja kolektorja
Aktivirana funkcija 

hlajenja zalogovnika

Opcijska zaščita proti 
zmrzovanju

Aktivirana najmanjša 
omejitev kolektorja

Aktivirana zaščita proti 
zmrzovanju

Aktiviran izklop kolektorja 
v sili ali aktiviran izklop 

zalogovnika v sili

+ Okvara sonde

+ Ročni način

Spreminjanje nastavitve
Način SET

3

2

1

DeltaSol® C Plus
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2.2.3    Prikaz sistemov S pomočjo kanala SIST je prikazana izbrana shema. 
Simboli delovanja so prikazani tako, da utripajo ali so 
prižgani.
Primer:

Prikaz sistemov

kolektor

ventil

črpalke

izmenjevalec toplote zalogovnika zalogovnik zalogovnik 2 ali ogrevanje 
(z dodatnim simbolom)

dodatni simbol za 
delovanje gorilnika

ventil

sonda

ogrevalni tokokrog
zgornja sonda 
zalogovnikasonda

kolektorji s sondo 
kolektorja

zalogovnika 1 in 2 
s toplotnim izmenjevalcem

temperaturna sonda

ogrevalni tokokrog

črpalka

dodatno ogrevanje s 
simbolom gorilnika

3-potni ventil
prikazana je le smer pretoka 
ali način delovanja (trenutni 
položaj ventila)

2.2.3    Utripanje • simboli za črpalko v fazi zagona utripajo
• simboli za sonde utripajo pri izbiri kanala
• simboli za sonde utripajo hitreje, če je sonda v okvari
• simbol gorilnika utripa, ko je vključeno dodatno 
  ogrevanje

DeltaSol® C Plus
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2.2.3   Prvi zagon
           Pri prvem zagonu naprave je potrebno najprej nastaviti prikaz postavitve sistema

1.

2.

3.

Regulator je sedaj pripravljen na delovanje (s tovarniškimi 
nastavitvami).

naprej

nazaj

SET
(izbiranje/način delovanja)3

2

1

Priključite električno napajanje. Regulator preide v 
fazo inicializacije, kontrolna lučka izmenično utripa 
rdeče/zeleno.
Po fazi inicializacije regulator preide v fazo                           
avtomatskega delovanja s tovarniško nastavitvijo.        
Shema prednastavljenega sistema je SIST1.

S pritiskom na tipko SET za 2 sekundi se prikaže in 
utripa prikaz časa, ob ponovnem pritisku na tipko    
utripajo minute. Čas nastavitve s tipkama 1 in 2. Nas-
tavljene podatke shranite s pritiskom na tipko SET.

- s pritiskom na tipko 1 za dve sekundi izberite 
  kanal   
- preidite na način za spreminjanje SET (glej 2.1)
- shemo sistema izberite s pomočjo referenčne   
  kode SIST
- nastavitve shranite s pritiskom na tipko SET.

SIST 1 SIST 2

SIST 3 SIST 4

SIST 5 SIST 6

SIST 7 SIST 8

SIST 9

Pregled nastavitev:

SIST 1:
SIST 2:
SIST 3:
SIST 4:

SIST 5:

SIST 6:

SIST 7:

SIST 8: 

SIST 9:

standardni solarni sistem
solarni sistem s toplotno izmenjavo
solarni sistem z dodatnim ogrevanjem
solarni sistem z vertikalnim napajanjem      
zalogovnika
solarni sistem z 2 zalogovnikoma in ventilom 
polnjenje zalogovnikov
solarni sistem z 2 zalogovnikoma in                    
napajalno črpalko za zalogovnike
solarni sistem z 2 kolektorjema in 1                     
zalogovnikom
solarni sistem z dodatnim ogrevanjem s      
kotlom na trdo gorivo
solarni sistem z dvigom temperature na     
povratku v ogrevalni kotel

DeltaSol® C Plus
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4.    Kontrolni parametri in prikazi kanalov
4.1. Pregled kanalov

Ustrezen kanal je dostopen

Ustrezen kanal je dostopen, če je ustrezna opcija            
aktivirana

Pozor: S3 in S4 se prikažeta, če so temperaturne sonde 
priključene

Ustrezen kanal je dostopen, če je aktivirana opcija      
meritve toplotne energije (QWMZ)

Ustrezen kanal je dostopen, če je deaktivirana opcija 
meritve toplotne energije (QWMZ)

Kanal s funkcijo proti zmrzovanju (ANT%) se prikaže 
samo, če vrsta zaščite proti zmrzovanju (ANTT) ni niti 
voda niti Tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 in 3). Nastavitev 
stopnje zaščite proti zmrzovanju je smiselno samo v 
primeru, če se v tokokrogu uporablja sredstvo proti    
zamrzovanju.

x

Legenda:

x*

MEDT

Kanal SIST Opis Stran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COL x x x x x x x x Temperatura kolektorja 1 15

COL1 x Temperatura kolektorja 1 15

SERI x x x Temperatura zalogovnika 15

SER x x x Temperatura spodnjega zalogovnika 15

SER1 x x x Temperatura spodnjega zalogovnika 15

SERS x x x x Temperatura zgornjega zalogovnika 15

SER2 x x x x Temperatura spodnjega zalogovnika 15

TCCS x Temperatura kotla na trdo gorivo 15

TRIS Temperatura tokokroga 15

COL2 x Temperatura kolektorja 2 15

S3 x Temperatura sonde 3 15

TRIT Temperatura sonde na povratku 15

S4 x x Temperatura sonde 4 15

n % x x x x Hitrost releja 1 15

n1 % x x x x x Hitrost releja 1 15

n2 % x x x x x Hitrost releja 2 15

h P x x x x Obratovalne ure releja 1 16

h P1 x x x x x Obratovalne ure releja 1 16

h P2 x x x x x Obratovalne ure releja 2 16

kWh kiloWatna ura 16

MWh kiloWatna ura 16

Ura x Ura 15

SIST 1-9 Sistem 12

DT I x x x x x x Temperaturna razlika 17

DT1 I x x x Temperaturna razlika 17

DT D x x x x x x Temperaturna razlika 17

DT N x x x x x x Nazivna temperaturna razlika 17

INN x x x x x x Dvig 17

DT1D x x x Nazivna temperaturna razlika 17

INN1 x x x Dvig 1 17

DT1N x x x Nazivna temperaturna razlika 17

S MS x x x x x x Najvišja temperatura zalogovnika 17

S1 MS x x x Najvišja temperatura zalogovnika 17

DT2I x x x Temperaturna razlika 17

DT2D x x x Temperaturna razlika 17

DT2N x x x Nazivna temperaturna razlika 17

INN2 x x x Dvig 2 17

S2MS x x x Najvišja temperatura zalogovnika 17

SIC x x x x x x x x Varnostna temperatura 18

SIC1 x Varnostna temperatura 18
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Kanal SIST Opis Stran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCR x x x x x x x x Opcijsko hlajenje kolektorja 18

OCR1 x Opcijsko hlajenje kolektorja 18

CMS x* x* x* x* x* x* x* x* Najvišja temperatura kolektorja 18

KMS1 x* Najvišja temperatura kolektorja 18

OCN x x x x x x x x Opcijska spodnja omejitev kolektorja 18

OCN1 x Opcijska spodnja omejitev kolektorja 18

CMN x* x* x* x* x* x* x* x* Najnižja temperatura kolektorja 18

CMN1 x* Najnižja temperatura kolektorja 18

OCA x x x x x x x x Opcijska zaščita proti zmrzovanju kolektorja 18

OCA1 x Opcijska zaščita proti zmrzovanju kolektorja 18

CAG x* x* x* x* x* x* x* x* Temperatura proti zmrzovanju kolektorja 18

CAG1 x* Temperatura proti zmrzovanju kolektorja 18

SIC2 x Varnostna temperatura 18

OCR2 x Opcijsko hlajenje kolektorja 18

CMS2 x* Najvišja temperatura kolektorja 18

OCN2 x Opcijska spodnja omejitev kolektorja 18

CMN2 x* Najvišja temperatura kolektorja 18

OCA2 x Opcijska zaščita proti zmrzovanju kolektorja 18

CAG2 x* Temperatura proti zmrzovanju kolektorja 18

PRIO x x x Prednost 19

tFER x x x Čas ustavljanja 19

tCIR x x x Čas kroženja 19

ORAF x x x x x x x x x Opcijsko hlajenje zalogovnika 19

O CT x x x x x x x x x Opcijski cevni kolektor 19

DT3 I x x Temperaturna razlika 17

DT3 D x x Temperaturna razlika 17

DT3 N x x Nazivna temperatura DT3 17

INN3 x x Dvig 17

MS3I x x Prag vključitve temperature 17

MS3D x x Prag izključitve temperature 17

MN3I x x Prag vključitve temperature 17

MN3D x x Prag izključitve temperature 17

TE I x Vključena temperatura 20

TE D x Temperatura izključitve termostata 20

OWMZ x Opcija WMZ 16

VMAS Maksimalni pretok 16

ANTT Vrsta zaščite prosti zmrzovanju 16

ANT% ANT ANTT ANTT ANTT Stopnja zaščite prosti zmrzovanju 16

t1 I x Čas vklopa 1 termostata 20

t1 D x Čas izklopa 1 termostata 20

t2 I x Čas vklopa 2 termostata 20

t2 D x Čas izklopa 2 termostata 20

t3 I x Čas vklopa 3 termostatov 20

t3 D x Čas izklopa 3 termostatov 20

nMN x x x x Hitrost releja 20

n1MN x x x x x Hitrost releja 20

n2MN x x x x Hitrost releja 20

MAN1 x x x x x x x x x Ročno delovanje releja 20

MAN2 x x x x x x x x x Ročno delovanje releja 20

LING x x x x x x x x x Jezik 20

PROG xx.xx Številka programa

VERS x.xx Številka različice
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4.1.1   Prikaz temperature kolektorja

COL, COL1, COL2:
Temperatura kolektorja
območje nastavitve: -40 ... +250°C

Prikazuje temperaturo kolektorja
• COL: temperatura kolektorja (sistem z 1 kolektorjem)
• COL 1: temperatura kolektorja 1
• COL 2: temperatura kolektorja 2

4.1.2   Prikaz temperature zalogovnika

SER, SER 1, SERS, SER 1, SER 2:
Temperatura zalogovnika
območje nastavitve -40 ... +250°C

Prikazuje temperaturo zalogovnika.
• SER: temperatura spodnjega zalogovnika
• SER 1: temperatura zalogovnika (sistem z 1 
   zalogovnikom temperatura zalogovnika 1
• SERS: temperatura zgornjega zalogovnika
• SER 1: temperatura zalogovnika 1
• SER 2: temperatura zalogovnika 2

4.1.3   Prikaz sond 3 in 4

S3, S4:
Temperatura sonde
območje nastavitve: -40 ... +250°C

Prikazuje temperaturo ustrezne dodatne sonde (brez 
kontrolne funkcije).
• S3: Temperature sonde 3
• S4: Temperatura sonde 4
Pozor:
S3 in S4 se prikažeta samo, če so temperaturne sonde 
priključene.

4.1.4   Prikaz drugih temperatur

TCCS, TRIS, TRIT:
Druge temperature opravljenih 
meritev:
območje nastavitve: -40 ... +250°C

Prikaže temperaturo ustrezne sonde.
• TCCS: temperatura kotla na trda goriva
• TRIS: temperatura na povratku ogrevalnega 
   tokokroga
• TRIS: temperatura na povratku

4.1.5   Prikaz trenutne hitrosti črpalke

n %, n1 %, 
Prikazuje hitrost zadevne črpalke

Trenutna hitrost črpalke
Območje nastavitve: 30 … 100 %
Prikazuje hitrost zadevne črpalke.
N %: trenutna hitrost črpalke (sistem z 1 črpalko)
N1 % : trenutna hitrost črpalke1
N2 % : trenutna hitrost črpalke2

4.1.6   Ura

Prikazuje trenutni čas
Ob pritisku na tipko SET za 2 sekundi se prikaže in utri-
pa ura, ob ponovnem pritisku tipke utripajo minute. Čas 
se nastavi s tipkama 1 in 2, spremenjene nastavitve se 
shranijo s pritiskom na tipko SET.

DeltaSol® C Plus
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4.1.7   Števec obratovalnih ur

h P / h P1 / h P2
Števec obratovalnih ur
območje nastavljanja

Števec delovanja šteje ure solarnega delovanja 
zadevnega TRIAC-a (h P / h P1 / h P2). Prikazovalnik 
prikazuje polne ure.

Vrednost obratovalnih ur se lahko ponovno nastavi 
na ničlo. Pri nastavitvi kanala za obratovalne ure se 
na prikazovalniku prikaže simbol SET. Za reseti-
ranje števca za 2 sekundi pritisnite na tipko SET (3).            
Simbol SET utripa in število obratovalnih ur se nastavi 
na ničlo. Resetiranje zaključite tako, da ponovno pritis-
nite tipko SET (3).

Za prekinitev resetiranja 5 sekund ne pritiskajte nobene 
tipke. Regulator avtomatsko preide na začeten ukaz.

4.1.8   Meritev toplotne energije

OWMZ: Meritev toplotne energije
Območje nastavitve: OFF ... ON
Tovarniška nastavitev: OFF

V osnovnih sistemih (SIST) 1, 3, 4 in 5 je meritev top-
lotne energije mogoča ob uporabi merilnika pretoka. 
Zato je potrebno vključiti opcijo za meritev toplotne en-
ergije na kanalu OWMZ.

Pretok  (l/min), ki je prikazan, mora biti nastavljen na 
kanalu VMAS. Vrsta in stopnja zaščite proti zmrzovan-
ju morata biti nastavljeni v skladu s spodaj navedenimi  
vrednostmi. Prikaz na kanalih ANTT in ANT%.

Vrsta zaščite proti zmrzovanju:
0 : voda
1 : propilen glikol
2 : etilen glikol
3 : Tyfocor LS® / G-LS 

VMAS: obseg pretoka
Območje nastavitve: 0 ... 20
postopoma za 0.1
Tovarniška nastavitev: 6,0

ANT%: stopnja zaščite proti 
             zmrzovanju v (Vol-) %
Ob uporabi parametra MEDT 0 in 3 
se MED % skrije
Območje nastavitve: 20 ... 70
Tovarniška nastavitev: 45

kWh/MWh: energija v kWh/MWh
prikazovalni kanal

Prenesena energija se meri preko pretoka in referenčnih 
sond na dovodu S1 in povratku S4. Izmerjena energija 
je prikazana v kWh ali MWh. Seštevek vrednosti obeh 
kanalov je skupna količina toplote.

Seštevek energije se lahko postavi na ničlo. V trenutku, 
ko se izbere eden izmed prikazovalnih kanalov, se na 
prikazovalniku prikaže simbol SET (mirujoč). Za reseti-
ranje morate za 2 sekundi pritisniti tipko SET (3). Sim-
bol SET utripa in vrednost se postavi na 0. Da zaključite 
resetiranje števca, morate pritisniti tipko SET (3).
Za prekinitev funkcije RESET počakajte 5 sekund. 
Regulator avtomatsko preide na začetno prikazano 
nastavitev. 

ANT%: stopnja zaščite proti 
            zmrzovanju v (Vol-) %
Ob uporabi parametra MEDT 0 in 3 
se MED % skrije
Območje nastavitve: 20 ... 70
Tovarniška nastavitev: 45

DeltaSol® C Plus
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4.1.9   Regulacija ∆T

DTI / DT 1I / DT 2I /DT 3I
Temperaturna razlika ob aktiviranju
Območje nastavitve: 1,0 ... 20,0 K
Tovarniške nastavitve: 6,0

Na začetku deluje regulator kot standardna naprava za 
diferenčno regulacijo. Ko doseže temperaturno razliko 
aktiviranju (DTI / DT 1I / DT 2I /DT 3I), se vklopi črpalka 
in v 10 s doseže svojo najnižjo hitrost (nMN= 30%).
Ko temperaturna razlika doseže nastavljeno vrednost, 
se hitrost poveča za 10%, dokler ne doseže največje 
hitrosti (100%). Za reguliranje in spreminjanje nas-
tavitev uporabite parameter »dvig«). Če je tempera-
turna razlika nižja od nastavljenje temperaturne razlike 
ob izklopu (DT D / DT 1D / DT2D / DT3D), se regulator 
izključi.

DT D / DT1D / DT2D / DT3D
Temperaturna razlika ob deaktivi-
ranju
Območje nastavitve: 0,5 ... 19,5 K
Tovarniške nastavitve: 4,0 K

Dvig
Območje nastavitve: 1 ... 20 K
Tovarniška nastavitev: 2 K

4.1.10   Največja temperatura zalogovnika

Nazivna temperaturna razlika
Območje nastavitve: 1,5 ... 30,0 K
Tovarniške nastavitve: 10,0

Pozor: Temperaturna razlika ob aktiviranju mora biti za 
najmanj 1 K večja od temperaturne razlike ob deakti-
viranju.

Omejitev najvišje temperature

MS3I /MS3D:
Omejitev najvišje temperature
Območje nastavitve: 0,0… 95,0°C
Tovarniška nastavitev: 
MS3I 60,0 °C
MS3D 58,0 °C

Omejitev najnižje temperature

MN3I /MN3D:
Omejitev najnižje temperature
Območje nastavitve: 0,0… 90,0°C
Tovarniška nastavitev: 
SIST = 2
MN3I 5,0°C
MN3D 10,0°C
SIST = 8
MN3I 60,0°C
MN3D 65,0°C

4.1.11   Regulacija ∆T

Ko pride do prekoračitve najvišje nastavljene tempera-
ture, se prekine napajanje zalogovnika zato, da se 
prepreči nevarnost pregretja. Če je najvišja tempera-
tura v zbiralniku prekoračena, se na prikazovalniku 
prikaže simbol simbol.

Pozor: Regulator je opremljen s kontrolno funkcijo, ki 
preprečuje ponovno polnjenje zalogovnika, ko znaša 
temperatura približno 95°C.

Regulator je dodatno opremljen z neodvisno napravo 
za reguliranje temperaturne razlike, s katero se lahko 
ločeno nastavijo temperature vklopa in izklopa, ki so v 
skladu z najvišjo in najnižjo omejitvijo. To funkcijo imata 
samo sistema SIST = 2 in 8 (npr. za reguliranje izmen-
jave toplote ali za kotel na trdo gorivo).

Ob prekoračitvi nastavljene vrednosti  MS3I, se izključi 
TRIAC 2. Ko je dosežena vrednost, manjša od param-
etra MS3D, se TRIAC ponovno vključi.
Referenčni senzor:
S3 za SIST 8 (SERS)
S4 za SIST 2 (SER2)
Ko je dosežena vrednost, manjša od nastavljene vred-
nosti MN3I, se TRIAC 2 izključi. Ob prekoračitvi param-
etra MN3D, se TRIAC ponovno vključi.
Referenčni senzor:
S3 za SIST 8 (TCCS)
S4 za SIST 2 (SERS)
Temperaturne razlike ob vklopu in izklopu DT3I in DT3D 
veljajo za omejitev najvišje in najnižje temperature.
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4.1.12   Omejitev temperature v kolektorju
 Varnostni izklop kolektorja

SIC / SIC1 / SIC2
Omejitev temperature v kolektorju
Območje nastavitve: 110… 200°C
Tovarniška nastavitev: 140°C

Ob prekoračitvi nastavljene omejitve temperature v 
kolektorju (SIC / SIC 1 / SIC 2), se solarna črpalka 
(R1/R2) izključi zato, da se prepreči nevarnost pre-
gretja solarnih komponent (varnostni izklop kolektorja). 
Tovarniška nastavitev omejitve temperature je 140°C 
in jo je mogoče spreminjati v območju 110 … 200°C.
Ob prekoračitvi omejitve temperature kolektorja, se na 
prikazovalniku prikaže simbol  (utripajoč). 

4.1.13   Hlajenje sistema

OCR / OCR1 / OCR2
Opcija hlajenja sistema
Območje nastavitve: OFF… ON
Tovarniška nastavitev: OFF

CMS / CMS1 / CMS2
Najvišja temperatura v kolektorju
Območje nastavitve: 110… 190°C
Tovarniška nastavitev: 120°C

4.1.14   Opcija: najnižja omejitev kolektorja

OCN / OCN1 / OCN2
Najnižja omejitev kolektorja
Območje nastavitve: OFF… ON
Tovarniška nastavitev: OFF

Najnižja temperatura kolektorja 
Območje nastavitve: 10… 90°C
Tovarniška nastavitev: 10 °C

Najnižja temperatura kolektorja je nanjižja tempeara-
tura ob vklopu, ki mora biti prekoračena, da se lahko 
vklopi solarna črpalka (R1/R2). Najnižja temperatura 
preprečuje, da bi se črpalka v primeru nizkih temperatur 
kolektorja prepogosto vklapljala. Tovarniška nastavitev 
najnižje temperature je 10°C, zato je črpalka izključena. 
Če so temperature nižje od najnižje temperature se na 
prikazovalniku prikaže simbol simbol      .

4.1.15   Opcija: zaščita proti zmrzovanju

OCA / OCA1 / OCA2
Zaščita proti zmrzovanju
Območje nastavitve: OFF… ON
Tovarniška nastavitev: OFF

Temperatura proti zmrzovanju
Območje nastavitve: -10÷10°C
Tovarniška nastavitev: 4,0°C

Zaščita proti zmrzovanju aktivira ogrevalni tokokrog 
med kolektorjem in zalogovnikom zato, da se prepreči 
zmrzovanje. Če se nastavljena temperatura za zaščito 
proti zmrzovanju prekorači za 1°C, se solarni tokokrog 
izključi.

Pozor:
Ker funkcija delovanja zaščite proti zmrzovanju upo-
rablja samo omejeno energijo v zalogovniku, se 
priporoča, da se to funkcijo uporablja na območjih, kjer 
se temperatura pod temperaturo zmrzovanja spusti le 
nekaj dni na leto.

Ko je v zalogovniku dosežena nastavljena najvišja tem-
peratura, se solarna naprava izključi. Če temperatura 
v kolektorju doseže najvišjo nastavljeno temperaturo    
120°C (CMS / CMS 1 / CMS2), se aktivira solarna 
črpalka, ki obratuje tako dolgo dokler se temperatura 
ne zniža pod 115 °C. Istočasno se lahko zvišuje tem-
peratura v zalogovniku, vendar največ do 95°C (var-
nostni izklop zalogovnika).
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4.1.16   Izmenično polnjenje

Ustrezne nastavitvene vrednosti:

Prednostna nastavitev [PRIO]
Izmenični čas izklopa [tFER]
Izmenični čas polnjenja [tCIR]

Logično zaporedje prednostne nastavitve DeltaSol® C +:

Prednostna nastavitev:

Izmenični čas izklopa / Izmenični čas polnjenja / Dvig 
temperature kolektorja:

Tovarniška nastavitev

(1 / ARR 5,6) (2 / ARR 4)
2 min.
15 min.

Območje nastavitve

0-2
1-30 min.
1-30 min.

Navedene opcije in nastavitve so smiselne samo, če 
se uporabljajo v sistemih z več zalogovniki. Ob pred-
nostni nastavitvi 0 se zalogovniki, katerih temperatura 
se razlikuje od temperature kolektorja, polnijo samo v 
numeričnem zaporedju (zalogovnik 1 in 2). Lahko se 
polni samo en zalogovnik. V sistemih SIST = 5, 6 je 
možno vzporedno polnjenje. 

Regulacijska naprava nadzira polnjenje zalogovnikov 
(razlika ob vklopu). Če ni mogoče polnjenje pred-
nostnega zalogovnika, regulacijska naprava nadzira 
naslednji zalogovnik. Če je tega mogoče polniti, potem 
se polni v tako imenovanem izmeničnem času poln-
jenja (tCIR) (15 min). Po izteku tega časa se polnjenje 
prekine. Regulacijska naprava spremlja dvig tempera-
ture kolektorja, če se ta dvigne za 2 K v izmeničnem 
času izklopa (tFER) (2 min). Dvig temperature se 
spremlja dokler niso doseženi pogoji za polnjenje cone 
I. Če niso vzpostavljeni pogoji za vklop prioritetnega 
zalogovnika, se nadaljuje polnjenje drugega. Če pri-
oritetni zalogovnik doseže najvišjo temperaturo, do 
izmeničnega polnjenja ne pride.

4.1.17   Hlajenje zalogovnika

Hlajenje zalogovnika 
Območje nastavitve: OFF… ON
Tovarniška nastavitev: OFF

Ta funkcija se uporablja za razprševanje presežne en-
ergije, ki se nakopiči med hlajenjem sistema. Ko kolek-
tor doseže temperaturo, ki je za 5K nižja od tempera-
ture kotla, se aktivira solarna obtočna črpalka.
Solarna črpalka je vključena tako dolgo, dokler se     
zbiralnik preko kolektorja in cevi ponovno ne ohladi na 
njegovo najvišjo temperaturo.
V sistemih z več zalogovniki se funkcija ohlajanja 
načeloma vrši v zalogovniku 1.
Funkcija ni priporočljiva za vakumske kolektorje, kjer 
razprševanje energije ni učinkovito.

4.1.18   Funkcija cevnega kolektorja

Hlajenje zalogovnika 
Območje nastavitve: OFF… ON
Tovarniška nastavitev: OFF

Če regulacijska naprava zazna dvig temperature za      
2 K glede na nazadnje shranjeno temperaturo kolek-
torja, se črpalka za 30 sekund aktivira na 100%, da se 
določi povprečna dejanska temperatura. Po tem času 
delovanja črpalke se shrani nova vrednost tempera-
ture. Če je na novo nastavljena vrednost temperature 
(novi vnos) višja za 2 K, se črpalka ponovno vklopi za 
30 sekund. Če je temperaturna razlika med kolektorjem 
in zalogovnikom v času zgoraj omenjenega delovanja 
ali v času mirovanja naprave presežena, regulacijska 
naprava avtomatsko preide na solarno polnjenje.
Če v času mirovanja temperatura kolektorja pade za 
2K, se trenutek vklopa cevnega kolektorja ponovno 
izračuna.
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4.1.19   Termostat

TE I:
Temperatura ob vklopu 
termostata
Območje nastavitve: 
0,0 … 95,0°C
Tovarniška nastavitev: 
40,0°C

TE D:
Območje nastavitve: 
0,0 … 95,0°C
Tovarniška nastavitev: 
45,0°C

T1 I, t2 I …
Čas vklopa termostata
Območje nastavitve: 
00:00 … 23:45
Tovarniška nastavitev: 
00:00

T1 D, t2 D…
Čas vklopa termostata
Območje nastavitve: 
00:00 … 23:45
Tovarniška nastavitev: 
00:00

Termostat deluje neodvisno od delovanja solarnega 
sistema in se lahko uporablja npr. za izkoriščanje 
presežne toplote ali za dodatno ogrevanje.

TE I < TE D
Uporaba termostata za dodatno ogrevanje

TE I > TE D
Uporaba termostata za izkoristek presežne toplote.
Ko je vključen drugi relejski izhod, se na prikazovalniku 
prikaže simbol simbol.

Za začasno izključitev termostata so na voljo 3 časovni 
okvirji t1, t2 in t3. Za aktiviranje te funkcije npr. med 6. 
in 9. uro (prvi časovni okvir), je potrebno nastaviti čas 
za t1 6:00 in za t2 9:00. Tovarniška nastavitev termo-
stata je zmeraj nastavljena na 24 ur.
Če so vsi časovni okvirji nastavljeni na čas 00:00, 
pomeni, da je termostat aktiviran ves čas (tovarniška 
nastavitev).

4.1.20   Reguliranje hitrosti

nMN, n1NM, n2MN:
reguliranje hitrosti
Območje nastavitve: 30 … 100
Tovarniška nastavitev: 30

S kanali za reguliranje nMN ali n1NM, n2MN  in n3MN, 
se lahko nastavi največja relativna hitrost črpalk, ki so 
priključene na izhod R1 in R2.

OPOZORILO:
Če so uporabljena bremena, katerih hitrosti ni mogoče 
regulirati (npr. ventili), je potrebno vrednost nastaviti na 
100%.

4.1.21   Načini delovanja

MAN1/MAN2
Načini delovanja
Območje nastavitve: OFF, AUTO, 
ON
Tovarniška nastavitev: AUTO

Za kontrolo in vzdrževalna opravila je mogoče ročno 
nastaviti način delovanja. To naredite tako, da izberete 
nastavitev MAN1/MAN2; ki omogoča naslednje vred-
nosti:

• MAN1/MAN2
  Način delovanja
  OFF: izklop        (utripajoč) + 
  AUTO: avtomatsko delovanje
  ON: vklop       (utripajoč) + 

4.1.22   Jezik (LING)

Nastavitev jezika
Možne nastavitve: dE(nemščina), 
En (angleščina) It (italijanščina), Fr 
(francoščina)
Tovarniška nastavitev: 
dE (nemščina)

Ta kanal omogoča nastavitev jezika menija.
dE : nemščina 
En: angleščina 
It: italijanščina 
Fr: francoščina

Dodatno ogrevanje Uporaba presežne 
toplote

DeltaSol® C Plus
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5.   Napake pri delovanju

VBus
9 10

varovalka

V primeru okvare znotraj regulacijske naprave, se na 
prikazovalniku prikaže naslednje opozorilo:

Opozorilni 
simboli

  Rdeča kontrolna lučka utripa.
  Na prikazovalniku se prikaže simbol       in       simbol    
  pa utripa.

Okvara sonde. V ustreznem kanalu se namesto 
temperature prikaže koda napake.

888.8 - 88.8

Poškodba prevod-
nika. Preverite kabel 
in senzor.

Kratek stik. 
Preverite priključek.

Vrednosti električne upornosti in ustrezne 
referenčne temperature

Vrednosti električne 
upornosti sond 

Pt1000

DeltaSol® C Plus
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5.1   Razno

Da

DeltaSol® C Plus
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Črpalka je pregreta, vendar ni prenosa toplote 
od kolektorja do zalogovnika, dovod in povratek 

imata enako temperaturo, mogoče tudi prisotnost 
mehurčkov v cevovovdih.

Ali se v sistemu 
nahaja zrak?

Ne

Izpraznite sistem; 
pritisk v sistemu naj 
bo najmanj 0,5 bara 
višji od statičnega 

pritiska; če je potreb-
no pritisk še višajte, 

črpalko za kratek čas 
vklopite in izklopite.

Ali je zamašen lovilec 
nesnage v tokokrogu 

kolektorja?

Očistite lovilec 
nesnage.

Črpalka se vklopi zelo pozno in prične hitro
 ponovno obratovati.

Previsoka vklopna 
temperaturna 

diferenca ∆TON?

Ustrezno spremenite 
∆TON in ∆TOFF

Neustrezno mesto 
montaže senzorja 

kolektorja (npr. kon-
taktni senzor namesto 
potopnega senzorja)?

Če je potrebno 
aktivirajte funkcijo 

cevnega kolektorja.

Da

Ne Da

Da

o.k.

Črpalka se vklopi za kratek čas, se izklopi, ponovno 
vklopi, itd ...

Ne

Ali je na krmilniku 
nastavljena prema-
jhna temperaturna 

razlika?

Da

Ali je senzor 
kolektorja nameščen 
na napačnem mestu?

Ustrezno spremenite 
∆TON in ∆TOFF.

Senzor kolektorja 
namestite na so-

larnem dovodu (izhod 
iz kolektorja z najvišjo 

temperaturo); upo-
rabite potopno pušo 

zadevnega kolektorja.
Verjetnost krmiljenja 

posebne funkcije 
opcijskega cevnega 

kolektorja?

Ne o.k.

Ne Da

Temperaturna diferenca med zalogovnikom in kole-
ktorjem se med obratovanjem izredno poveča; toko-
krog kolektorja ne zmore oddati (razpršiti) toplote.

Ne

Okvara črpalke 
tokokroga kolektorja?

Da

Ne

Ali se je v 
izmenjevalcu toplote 

nabral apnenec?

Da

Ne

Zamašen 
izmenjevalec toplote?

Da

Ali je izmenjevalec 
toplote premajhen?

Da

Kontrolirajte / 
zamenjajte

Odstranite apnenec

Očistite

Zamenjajte z 
ustrezno velikim 
izmenjevalcem
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Zalogovniki se ponoči ohladijo

Ali črpalka tokokroga 
kolektorja ponoči 

obratuje?
Preverite funkcije 

krmilnikaNe Da

Temperatura kolekto-
rja je ponoči višja od 
temperature okolice

Preverite delovanje 
nepovratnega ventila 
v dovodu in povratku

Ne Da

Ali je zalogovnik 
dovolj izoliran?

Povečajte debelino 
izolacijeDa Ne

Ali je izolacija za-
logovnika nameščena 

dovolj tesno
Zamenjajte ali 

ojačajte izolacijoDa Ne

Ali so priključki 
zalogovnika izolirani?

Izolirajte priključkeDa Ne

Ali je iztok tople vode 
obrnjen navzgor?

Obrnite priključek, 
voda naj teče v stran 
ali skozi sifon (obr-
nite navzdol); ali so 
izgube zalogovnika 

sedaj manjše?

Ne Da

Ne Da

Ali pretok tople vode 
traja dolgo časa?

Ne Da

o.k.

Uporabite obtočno 
črpalko s timer-jem 
in izklopnim termo-
statom (energetsko 

učinkovit obtok vode)Za 1 noč izklopite 
obtočno črpalko in 

zaporni ventil; ali so 
izgube zalogovnika 

manjše?

Da Ne

Preverite črpalke 
tokokroga za naknad-
no dogrevanje glede 
na nočno obratovanje 

in preverite ali je 
okvarjen nepovratni 

ventil; problem rešen?a

Ne

b

Preverite nepovratni 
ventil v obtoku tople 

vode

Očistite ali zamenjajte

Da Ne

a

Prav tako preverite 
še vse ostale črpalke, 
ki so priključene na 
solarni zalogovnik

b

Gravitacijski obtok v 
obtočnem cevovodu 
je premočan (pre-
velik); za obtočno 
črpalko namestite 

močnejši nepovratni 
ventil ali električni 

2-potni ventil; 2-potni 
ventil je pri obra-

tovanju črpalke odprt, 
v nasprotnem primeru 

je zaprt.

Črpalko in 2-potni 
ventil priklopite vz-

poredno; ponovno ak-
tivirajte obtok. Regu-
lacija števila vrtljajev 

mora biti deaktivirana!

Črpalka solarnega tokokroga ne obratuje, čeprav je 
kolektor očitno toplejši od zalogovnika

Ne

Ali je črpalko mogoče 
zagnati ročno?

Da

Nastavljena tempera-
turna razlika za vklop 
črpalke je previsoka; 

izberite ustrezno 
nastavitev

Ne

Ali krmilnik sprosti tok 
črpalke?

Da
Da

Ali krmilnik sprosti tok 
črpalke?

S pomočjo izvijača 
zavrtite os črpalke; ali 
je sedaj prehodna?

Ne

Ne

Ali so 
varovalke krmilnika 
nepoškodovane?

Da

Zamenjajte varovalke.

Črpalka je v okvari - 
zamenjajte

Mogoča je okvara 
krmilnika - zamenjajte


