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6. Diagnostika závad

Kontrolka provozu

Výstražné symboly

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6

Temp. Sensor
Pt1000

LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

VBus
9 10

1 (1) A (
1

220 ... 240) V~
(1) A (220 ... 240) V~

R1
R2

T4A

220 ... 240V~

pojistka T4A

Kontrolka provozu nesvítí.

Kontrolka provozu  pod displejem nesvítí. 
Zkontrolujte napájení regulátoru.

o.k.Ne

Pojistka regulátoru je prasklá. Pojistku lze vyměnit 
po sejmutí předního krytu (náhradní pojistka je 
umístěna v sáčku s příslušenstvím)

Kontrolka provozu bliká červeně. Na displeji se 
objeví symboly    a    .

Porucha čidla. Místo parametru příslušného 
čidla se na displeji objeví indikátor poruchy. 

- 88.8888.8

Přerušení vedení. 
Zkontrolujte vedení.

Zkrat obvodu. 
Zkontrolujte vedení.

Nefungující teplotní čidla Pt1000 lze zkontrolovat 
pomocí ohmmetru. Hodnoty odporů odpovídající 
různým teplotám jsou pro tento účel uvedeny 
v následují tabulce:

Hodnoty odporu 
teplotních čidel Pt1000
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6.1 Jiné možné poruchy

Čerpadlo v krátkých časových intervalech spíná 
a vypíná.

Je teplotní rozdíl indikovaný 
regulátorem příliš malý?

Ne Ano

Nesprávně umístěné čidlo 
na výstupu z kolektoru

Ano

Přepněte mezi sebou 
„ΔT on“ a „ΔT off“.

Umístěte kolektorové čidlo 
na potrubí vedoucí 
teplonosnou látku z kolektoru 
do soustavy; použijte k tomu 
zánornou trubici příslušného 
kolektoru.

Čerpadlo se rozeběhne pozdě a příliš brzy se zastaví Teplotní diference mezi zásobníkem a kolektorem 
se extrémně zvýší za provozu, kolektorový okruh 
není schopen přenášet teplo.

Porucha solárního čerpadla?

Ne Ano

Zanesený výměník tepla 
vodním kamenem?

Ano

Zkontrolujte a případně ho 
přemístěte.

Odstraňte vodní kámenNe

Ucpaný výměník tepla?

AnoNe
Vyčistěte výměník

Příliš malý výměník tepla?

Ano Přepočítejte potřebnou 
teplosměnnou plochu 
výměníku.

Ne

Možnost kontroly volitelnou 
speciální funkcí pro trubicové 
kolektory?

Přepněte mezi sebou 
„ΔT on“ a  „ΔT off“

Je počáteční teplotní 
diference „ΔT on“ příliš 
vysoká?

Ne Ano

Nevhodně umístěné teplotní 
čidlo na výstupu z kolektoru.

o.k.Ne

Čerpadlo pracuje, ale nedochází k přenosu tepla 
z kolektoru do zásobníku, potrubí teplé vody 
i zpátečky mají stejnou teplotu. Potrubní systém je 
nejspíš zavzdušněn.

Odvzdušněte soustavu: 
zvyšte tlak v soustavě na 
hodnotu rovnou nejméně 
primárnímu statickému tlaku 
+0,5 barů; v případě potřeby 
pokračujte se zvyšováním 
tlaku a v krátkých intervalech
střídavě zapínejte a vypínejte 
oběhové čerpadlo.

Vzduch v soustavě?

Ne Ano

Příčinou může být zanesený 
lapač nečis-tot v solárním 
okruhu.

yes

Vyčistit lapač nečistot.

V případě potřeby aktivujte 
funkci pro trubico-vé kolektory

Ano

o.k.
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Během noci dochází k vychlazování zásobníku

Pracuje solární čerpadlo 
během noci?

Ne Ano
Zkontrolujte na regulátoru 
zapnuté funkce.

Teplota kolektoru je v noci 
vyšší než teplota okolí?

Ne Ano

Zkontrolujte, zda správně 
pracují zpětné klapky na 
přívodním a zpětném 
potrubí, případně je 
vyčistěte nebo vyměňte.

Je tepelná izolace dostatečná?

Ano Ne
Změňte tloušťku izolace.

Je tepelná izolace zásobníku 
dostatečně těsně připevněna?

Ano Ne Přidejte nebo vyměňte 
izolační materiál. Pořádně 
zafixujte k zásobníku.

Jsou kontakty připojení 
zásobníku dostatečně 
izolovány? 

Ano Ne Zaizolujte připojovací kontakty.

Teče teplá voda zpět do 
kolektoru?

Ne Ano

Zaměňte připojení 
a nechejte vodu proudit 
do odpadu. Došlo ke 
snížení tepelných ztrát 
zásobníku?

Pracuje čerpadlo cirkulace 
nepřetržitě?

Ne Ano

  Použijte oběhové čerpadlo 
s časovým spínačem 
a spínacím termostatem 
(zefektivnění cirkulace).

Čerpadlo solárního okruhu nepracuje, i když je 
teplota kolektoru očividně vyšší než teplota 
v zásobníku.

Bliká kontrolka provozu?

Ano Ne

Rozeběhne se oběhové 
čerpadlo při ručním ovládání?

Ano

Napájecí proud byl přerušen; 
zkontrolujte pojistky, 
případně vadné vyměňte 
a zkontrolujte zdroj napájení.

Nastavená teplotní diference 
pro zapnutí oběhového 
čerpadla je příliš vysoká; 
zvolte a nastavte vhodnější 
hodnotu.Ne

Sepne regulátor napájecí 
proud oběhového čerpadla?

Ano
Je ob. čerpadlo zaseklé? 

Protočte rotor oběhového 
čerpadla ručně (případně 
s použitím šroubováku); 
začne čerpadlo pracovat?

Oběhové čerpadlo je vadné, 
vyměňte je za nové.

Zkontrolujte pojistky 
v regulátoru; jsou v pořádku?

Regulátor se zdá být 
porouchán - nechte jej opravit, 
nebo vyměňit za nový.

Ne

Ano

Ne

Ne Ano

Vyměňte vadné pojistky.

Vypněte oběhové čerpadlo 
a uzavřete uzavírací ventil 
na jednu noc došlo ke 
snížení tepelných ztrát 
zásobníku ?

Ano Ne

Zkontrolujte čerpadlo 
otopného okruhu s ohledem 
na noční provoz a správnou 
funkci zpětné klapky je 
problém vyřešen?

Ne

Ne Ano

o.k.

Zkontrolujte zpětnou klapku 
v cirkulačním potrubí vody; 
o.k.?

Ano Ne

Zkontrolujte rovněž činnost 
dalších čerpadel zapojených 
k zásobníku.

Cirkulace způsobená gravitací 
je v cirkulačním potrubí příliš 
silná. Použijte výkonnější 
zpětnou klapku s vyšším 
odporem, anebo instalujte 
za oběhové čerpadlo 
elektricky ovládaný 2-cestný 
ventil a zapojte jej tak, že 
bude otevřen po dobu 
provozu čerpadla, při vypnutí 
čerpadla pak uzavřete okruh.

Zkontrolujte nebo vyměňte 
zpětnou klapku.

Zapojte čerpadlo a 2-cestný 
ventil paralelně a znovu 
aktivujte cirkulaci.

a

a b

b




