RSO 04
Mikroprocesorový regulátor pre solárne systémy

Návod na obsluhu

Upozornenie
Pred inštaláciou a používaním tohto zariadenia si dôkladne
preštudujte tento návod.
Nedodržaním nižšie uvedených inštrukcií a bezpečnostných
informácií budú mať za následok stratu garancie.
Uskladňujte tento návod na bezpečnom mieste.

22.01.2009
Made in EU

1 Bezpečnostné inštrukcie
Toto zariadenie musí byť odpojené od siete pred akýmkoľvek zásahom
(hlavne otvorením krytu).
Zariadenie smie otvoriť, zapojiť a uviesť do prevádzky len kvalifikovaná
osoba, ktorá zároveň bude dodržiavať všetky bezpečnostné a iné
nariadenia pre takúto prácu vyžadované.
Pred akoukoľvek prácou na elektrickom zariadení musí byť zariadenie odpojené
od dodávky elektrického prúdu a nesmie dôjsť k jeho následnej aktivácii. Zabráňte
kontaktu nízkonapäťovej časti (senzor, prietokomer) s dodávkou 230V. Toto môže mať za
následok poškodenie zariadenia.
Z dôvodu toho, že solárne zariadenie môže dosahovať vysoké teploty, ktoré môžu
spôsobovať popáleniny venujte náležitú pozornosť pri inštalácií senzora.
Zariadenie inštalujte na mieste, kde nemôže teplota presiahnuť 50°C
Zariadenie nie je chránené proti vode ( kvapkanie, striekanie, ponorenie atď) a z toho
dôvodu musí byť inštalované na suchom mieste.
Ak na zariadení, kábloch alebo pripojených čerpadlách alebo ventiloch sa prejavujú
akékoľvek známky poškodenia, system musí byť odstavený s prevádzky. f
Skontrolujte aby materiály použité v solárnom systéme boli vhodné z hľadiska tepelnej
odolnosti.
V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Vaším solárnym systémom alebo týmto
regulátorom kontaktujte Vášho dodávateľa.

2 Skratky
Pozor!
Symbol indikuje potencionálne nebezpečenstvo

Pozor: 230 Voltov
Symbol indikuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Inštrukcia/Procedúra

Stlačenie gombíka

3 Popis zariadenia
3.1 Použitie

RSO04 je mikroprocesorový, teplotne diferen čný regulátor pre reguláciu solárnych
termálnych systémov s jedným výmenníkom a jedným kolektorovým poľom. Zariadenie je
pre používanie/inštaláciu v suchej miestnosti v rodinných domoch, obchodných a
priemyselných objektoch. Zariadenie smie byť používané pre ú čely regulácie solárneho
systému ako solárny regulátor. V prípade použitia zariadenia pre iné účely, osoba
prevádzajúca inštaláciu musí zabezpe čiť aby všetky normy a bezpečnostné nariadenia
boli v súlade s takýmto používaním. Používanie zariadenia za iným účelom než bolo
vyrobené môže mať za následok stratu záruky na zariadenie.

3.2 Schémy
Základné schémy solárnych systémov pre zariadenie RSO04 sú vyobrazené nižšie. Tieto
schémy neobsahujú kompletné hydraulické zapojenie.
A Drain Back Systémy:
SCHÉMA 1

Obr. 1

SCHÉMA 2

Obr. 2
SCHÉMA 3

Obr. 3

SCHÉMA 4

Obr. 4

B Tlakové systémy:
SCHÉMA 5

Obr. 5

SCHÉMA 6

Obr. 6

SCHÉMA 7

Obr. 7

SCHÉMA 8

Obr. 7

4 Prehľad časti zariadenia

Označenie

Funkcia

1

Senzory T1,T2, PC, Prietokomer

2

Vodivo pospájané tienenie senzorov

3

Výstupy - čerpadlá P1, P2

4

Sieťový prívod

5

Poistka

5 Inštalácia zariadenia
Zariadenie smie byť inštalované len v suchých miestnostiach, kde nehrozí
nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
Otvorte zariadenie( len kvalifikovaná osoba).
Na jeho otvorenie nepotrebujete žiadne náradie. Vrchný kryt je nasunutý na spodný
kryt pomocou dvoch vodiacich otvorov. .

Môžete pripojiť káble.

Pred samotným spustením zariadenia sa presvedčte , že kryt je nasadený
správne, čo zistíte zaklapnutím krytu do vodiacich otvorov na obidvoch
stranách a dotiahnite priložené skrutky.

5.2 Inštalácia na stenu

Pri fixovaní zariadenia na stenu postupujte nasledovne:
· Vyvŕtajte otvory za pomoci priloženého náčrtku.
· Otvorte kryt zariadenia a upevnite 4 skrutky.
· Za účelom zabránenia poškodenia spodnej časti krytu dotiahnite skrutky s náležitou
opatrnosťou.
Vŕtanie do steny je na vlastné riziko. Pre samotným vŕtaním sa
presvedčte, že nepoškodíte vedenie pod omietkou. V prípade potreby
kontaktujte majiteľa objektu.

6 ELECTRICKÉ ZAPOJENIE
Viď bod 1
Pred akoukoľvek prácou na elektrickom zariadení musí byť zariadenie
odpojené od dodávky elektrického prúdu a nesmie dôjsť k jeho
následnej aktivácii.
Všetky elektrické káble sú napojiteľné do spodnej časti skrinky zariadenia. Terminály na
ľavej strane sú určené pre (nízke napätie) senzory a prietokomer. 230V zapojenie je na
pravej strane. Na obrazku nižšie sú zobrazené terminály pre RSO04.

Uzemnenie

T1

Teplotný senzor -výmenník
(napr. spodná časť bojlera)

L

Fáza

T2

Teplotný senzor – kolektor

N

Neutral

PUMP P1 Čerpadlo primárneho okruhu-solar

FL

Prietokomer

PC

Počítač

PUMP P2 Čerpadlo sekundárneho okruhu.
( napr. Bazénový okruh, obehové
čerpadlo TUV alebo chladiaci
okruh.)

6.1 230 V zapojenie
Nasledujúce inštrukcie pre zapojenie 23V musia byť dodržané:
· V mieste napojenia prívodného elektrického prúdu pre zariadením musí byť umožnené
jeho odstavenie od elektrického prúdu mimo zariadenia (Poistka, vytiahnutie zo zástrčky
atď).
· Zariadenie je navrhnuté pre napájacie napätie 230 V /50 Hz . Čerpadlá musia byť
konštruované pre takéto ité napätie.
· Všetky uzemňovacie káble musia byť napojené do terminálu označeného

6. 2 Pripojenie teplotných senzorov.
Zariadenie RSO04 pracuje s platinovými teplotnými senzormi typu PT1000 (odolnosť
280°C). V závislosti od požadovaných funkcií sú potrebné 2 alebo 32 senzory.
Iinštalácia / pripojenie teplotných senzorov:
Nainštalujte senzory do určeného miesta v kolektorovom poli ( výstup z posledného
kolektora v poli) a v zásobníku, poprípade určeného miesta pre ohrev bazéna
(výmenník alebo priamo v bazéne). Za účelom lepšieho prestupu tepla je možné použiť
teplovodivú pastu. Senzory musie byť fixované v určenom mieste (napr. v jímke) tak, aby
sa čo najlepšie dotýkali steny jímky. Zásadne nesmú byť v jímke voĺné
Káble od teplotných snímačov musia byť predlžované. Pre dĺžky do 15m je potrebné

použiť káble 2 x 0.5 mm² , pre dĺžky do 50m - 2 x 0.75 mm². Odporúčame používať
tienenú twistovanú dvojlinku. Tienenie nesmie prekrývať senzor.
Odporúčame používať ako príslušenstvo aj ochranu kolektora a zariadenia proti
blesku.
Tienenie senzorov zapojte do uzemnenia pre senzory- bod 6
V prípade teplotných senzorov nie potrebné dodržať polaritu káblov. Telotné senzory
musia byž napojené v zmysle svorkovnice -bod 6.
Káble od senzorov musia byť vedené oddelene od sieťových káblov-230V.
Pred samotným spustením zariadenia sa presvedčte , že kryt je nasadený
správne, čo zistíte zaklapnutím krytu do vodiacich otvorov na obidvoch
stranách a dotiahnite priložené skrutky.

7 PREVÁDZKA
Zariadenie RSO04 sa obsluhuje jednoducho pomocou 3 tlačidiel:
· Výber zobrazených hodnôt
· Potvrdenie nastavení
Grafické symboly na displeji pomáhajú zjednodušiť operačnú štruktúru a zobrazujú
aktuálne hodnoty, parametre a aktuálne vybraté menu.

7.1 Vysvetlenie grafických symbolov

Čas
Status
Teplota
Čerp.
Energ.
zisk
Grafický symbol

1:35
THXS
0 °C
STOP
Σ 2345.00
Status

Vysvetlenie

Grafické
symboly

Teplota

Výmenník - teplota
C

Výmenník - chyba
Kolektor - teplota

K

Kolektor - chyba

A

Čerpadlo P1 – solárny – primárny okruh - ON-zapnuté

S

Čerpadlo P1 – solárny – primárny okruh – OFF- vypnuté

B

Čerpadlo P2 – bazén – ON - zapnuté

D

Čerpadlo P2 – obehové čerpadlo TUV – ON - zapnuté

T

Rozdiel teplôt je dostatočný na spustenie solárneho okruhu

W

Rozdiel teplôt nie je dostatočný na spustenie solárneho
okruhu

L

Teplota vody vo výmenníku je nižšia ako je nastavená max.
teplota pre výmenník

H

Teplota vody vo výmenníku je vyššia alebo rovnaká ako je
nastavená max. teplota pre výmenník

1

Teploprenosná kvapalina zaplavuje kolektorové pole

2

Stabilizovanie teploty v solárnom okruhu

3

Čerpadlo P1 ide na plný výkon

4

Čerpadlo P1 – reguluje otáčky

X

Kolektor je prehriaty

V

Zotavovanie kolektora-ochaldzovanie
Nastavovanie Delta T na spustenie čerpadlo P1
Energetický zisk

Nastavenie parametrov obrazovky
Nastavenie časov
F

Zariadenie OFF - vypnuté

7.2 MAIN MENU – Hlavné menu
Menu SWITCH -ON - zapnutie

OFF - vypnutie

1:35
THXS
0 °C
STOP
Σ 2345.00

2x
5x

1x

1x

Výrobné nastavenie: OFF

Switch

Menu : Voľba zobrazenia -Teploty na displeji:

1:35
THXS
Výmenník alebo
kolektor

0 °C
STOP
Σ 2345.00

Kolektor alebo
výmenník
Výrobné nastavenie - kolektor

2x

Main. Temp

1x

Main. Temp
Menu : Teplotný rozdiel na spustenie čerpadla P1:
2x

1x

Diff. Temp

1x

alebo

∆ T[K]:

Hodnoty: ΔT[°K]: 0 - 50
Výrobné nastavenie: “7°K”

Menu: Energetický zisk - SPOLU:
2x
2x

Σ 4.57kWh

Energetický zisk - zaposledných 90 dní:

1x

5,21kWh

90 days

Menu: Nastavenie obrazovky:

2x
3x

Display

INVERZIA:

1x

Inversion:
alebo
ON

alebo

OFF
KONTRAST:

1x

alebo

MENU: ČASY:
2x
4x

Hours

1x

10 : 10
alebo

alebo

Bazén – sekundárne čerpadlo P2 – časovač oneskorenia
Regulátor je možné používať na reguláciu čerpadla P2 sekundárneho okruhu s
výmenníkom. Tento výstup spúšťa čerpadlo P2 spolu s primárnym čerpadlom P1 pre
bazénový výmenník a zastavuje čerpadlo P2 spolu s čerpadlom P1 avšak s oneskorením.

alebo
Hodnoty: v sekundách : O-120
Výrobné nastavenie: 10sekúnd
ALEBO
Obehové čerpadlo TUV - sekundárne čerpadlo P2 – časovač
Regulátor je možné použiť pre sekundárne čerpadlo P2 ako časovač obehového čerpadla

alebo

7.3 SERVIS MENU
Menu - otvoriť:

Menu - exit

Držte tlačidlo 5 sekúnd

Držte tlačidlo 5 sekúnd
Po opustení menu zariadenie sa prepne do
automatického módu

MENU SERVIS
MANUAL
Torque
Time

Vysvetlenie

Manuálne ovládanie
w[%] Testovanie – výkon čerpadla P1
t[s] Testovanie – meranie časov čerpadla
P1 pre zaplavovanie a stabilizáciu
TIMES
Nastavenie časov
Flux
t[s] Čas pre zaplavenie kolektora
Stabil.
t[s] Čas pre stabilizáciu kolektora
TEMPERATURES
Nastavovanie teplôt
Temp ON
T[K] Teplotný rozdiel na spustenie
čerpadla solárneho okruhu P1
Temp
T[K] Teplotný rozdiel na začatie
PWM
regulovania výkonu čerpadla P1
Temp OFF
T[K] Teplotný rozdiel na vypnutie čerpadla
solárneho okruhu P1
Maximal
T[C] Maximálna teplota pre výmenník
T.shock
T[K] Max. rozdiel teplôt pre spustenie
čerpadla P1
FLOWING
Parametre pre prietok
Minimal
w[%] Minimálny výkon čerpadla P1
Flow
q[Lpm] Prietok čerpadla P1 - 100%
Comsump.
P[W] Spotreba čerpadla
Basin
t[s] Čas dobehu čarpadla P2 - bazén
DHW
t[s] Časovač čerpadla P2 - TUV obežka
Clear sum
CLR Vymazanie záznamov získanej
energie

Min

Max

Výrobné
nastavenie

0
0

100
-

5

120

20
5

0

50

7

0

50

5

0

50

2

0
0

130
80

85
40

0
0
0
NO
NO

100
20
250
YES
YES

30
2
60
20

Drain Back System:
Tento systém má kolektorový okruh s napúšťaním a vypúšťaním teplonosnej kvapaliny po splnení podmienky aktivácie (1. nedostatočná teplota vo výmenníku, 2. teplota
kolektora vyššia o hodnotu "Delta T" od teploty výmenníka) spustí regulátor čerpadlo na
dobu "Flux" na plný výkon (pri ktorom sa napustí kvapalina do kolektora), potom zníži
výkon čerpadla na minimálny výkon (“Minimal”, potrebný na udržanie prietoku) na dobu
"Stabil" – kvôli stabilizácii, a potom sa prepne do normálnej prevádzky . Ukončením

čerpania sa vypustí teplonosná kvapalina z kolektorového okruhu.

Pozn.: Pre tlakový systém “Flux”= 0sekúnd, “Stabil”= 0 sekúnd
MANUAL:
Zariadenie umožňuje testovanie – meranie “Minimal” (Minimálny výkon čerpadla P1 na
udržanie prietoku) a meranie časov pre zaplavovanie kolektora -“Flux a stabilizáciu
“Stabil”.

TIMES - Časy:
Nastavenie nameraných časov pre zaplavovanie kolektora -“Flux a stabilizáciu “Stabil”.

TEMPERATURES - Teploty:
Teplotný rozdiel – Delta T (°K):
Zariadenie umožňuje regulovať výkon čerpadla a to pulzne-šírkovou moduláciou výstupu –
na zníženie výkonu sa čerpadlo vypína na niekoľko desiatok milisekúnd. Regulácia výkonu
je povolená, ak je v menu (viď "Servis Menu-Flowing-minimal") uvedená hodnota nižšia
ako 100% počas času stabilizácie (“Stabil”). Výkon čerpadla je ovládaný po poklese
rozdielu teploty kolektora a výmenníka pod úroveň zapínacej delty “Temp PWM”, potom je
znižovaný až kým rozdiel klesne pod vypínaciu deltu.

8 Prehriatie kolektora:
Ak má výmenník dostatok energie a je silné slnečné žiarenie, môže dôjsť k prehriatiu
kolektorov. Preto je regulátor vybavený funkciou ochrany kolektorov proti prehriatiu, ktorá
sa aktivuje v servisnom menu .
Keď teplota v kolektore stúpne nad 120 °C, bude zablokované čerpanie až dovtedy, kým
neklesne teplota kolektora pod teplotu 120°C a pokiaľ teplotný rozdiel medzi kolektorom a
výmenníkom neklesne pod nastavený teplotný rozdiel “T.shock” . Toto platí aj pri
prerušení dodávky el. energie.

FLOWING–Parametre pre prietok:

9 Prehriatie výmenníka:
Keď teplota vo výmenníku vystúpi nad nastavenú hodnotu “Maximal” čerpadlo P1 sa
vypne. Za účelom zabránenia prehriatia výmenníka je možné použiť sekundárne čerpadlo
P2 aj za účelom marenia prebytočnej energie vo výmenníku.

Hodnoty: T[°C]: 0 - 80
Poznámka: Funkcia Chladenie “COO” je vyvolaná len ak je aktivované čerpadlo P2
-funkcia “DHV” - YES . Chladenie prebieha tak, že čerpadlo P2 bude aktívne pokiaľ
neochladí výmenník o nastavenú hodnotu v °C (Výrobné nastavenie 25°C) pod nastavenú
maximálnu teplotu vo výmenníku -”Maximal” . Po ochladení o nastavenú hodnotu v °C sa
prepne do nastavených hodnôt pre časovanie “Obehové čerpadlo TUV - sekundárne
čerpadlo P2 – časovač” pokiaľ je toto časovanie aktivované.

10 Technické údaje:
Napájacie napätie :
Výstupné napätie :
Vlastná spotreba:
Maximálny výstupný prúd:
Krytie:
Pracovná teplota :
Tlak vzduchu:
Max. relatívna vlhkosť vzduchu:
Rozmery:
Merací rozsah teplôt:
Vstupy :

230V/50Hz
230V/50Hz
<1,5VA
4 A
IP 40
0 až 50°C
70 – 106 kPa
80% pri 30°C
200 x 180 x 55 mm
O - 250°C
2 až 3 teplotné sondy typu Pt1000 (odolnosť
280°C), impulzný prietokomer
1%
2 triakové výstupy 230VAC/max.4A
grafický displej 128 x 64 bodov
3 tlačidlá
4 A, typ T (pomalá reakcia)

Presnosť:
Výstupy:
Zobrazovanie :
Ovládanie:
Poistka:
Záruka:
· Výrobca poskytuje záruku 3 roky od dňa vyskladnenia.
· Záruka sa vzťahuje len na závady, ktoré vznikli pri normálnej prevádzke dodaných
prístrojov. Nevzťahuje sa na závady, ktoré vznikli neodbornou obsluhou, nesprávnym
skladovaním, nevhodným prostredím a pôsobením vyššej moci (živelné pohromy,
vytopenie, požiar, atmosférické výboje atď).
· Užívateľ stráca nárok na záruku u zariadení, na ktorých bol vykonaný zásah.
· Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje výrobca.

