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DeltaSol
® 

BS Plus funguje ako štandardný diferenčný regulátor. Je vybavený meraním 
dodaného tepla a rýchlosti čerpadla. 

 
Základné funkcie a výhody regulátora: 

• jednoduché ovládanie 
• zobrazenie všetkých stavov regulátora na displeji 
• pripojenie až 4 snímačov teploty  
• 2 polovodičové relé na riadenie rýchlosti čerpadla, ventilov 
• výber z 9 základných zapojení solárnych okruhov 
• kontrolná funkcia 
• RESOL Vbus® 

• funkcia termostatu 
• meranie množstva dodaného tepla 

 
Dodávka zahŕňa: 

• 1× DeltaSol® BS Plus 
• 1× vrecúško s príslušenstvom 

1× náhradná poistka T4A 
2× skrutky a hmoždinky 

4× káblová priechodka a skrutky 
1× kondenzátor 4,7 nF 

• 2× snímač S1 teploty kolektorov - označenie FKP6 
1× snímač S1 teploty kolektora (iba v zostave FlowCon S/Pro) - označenie FKP6 

• 1× snímač S2 teploty dolnej  časti zásobníka - označenie FRP6 
• 1× snímač S3 teploty hornej časti zásobníka - označenie FRP6 

 
Snímač teploty kolektora FKP6 sa môže použiť ako snímač teploty zásobníka S3 alebo S4. 

 
 

 
 

Krabička: plast, PC-ABS a PMMA 
El. krytie: IP 20 / DIN 40050 
Teplota okolia: 0-40 °C 
Rozmery: 172×110×46 mm 
Montáž: na stenu alebo do ovládacieho panela 
Zobrazenie: na displeji: stav solárneho systému na schéme, 16prvkový displej, 7prvkový displej, 

 8 symbolov k stavu systému, prevádzková kontrolka 
Ovládanie: 3 tlačidlá na prednej strane 
Funkcie: diferenčný regulátor teploty s prídavnými funkciami. Funkčná kontrolka, počítadlo 

prevádzkových hodín solárneho čerpadla, špeciálne funkcie trubicového kolektora, 
riadenie rýchlosti čerpadla a meranie množstva dodaného tepla 

Vstupy: 4 snímače teploty Pt1000 
Výstupy: 2 polovodičové relé 
Zbernica: Resol VBus® 

Napájacie napätie: 210-250 V~  
Celkový spínaný prúd: 4 (2) A 250 V~ 
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1– Inštalácia 

1.1. – Montáž 

 
 

1.2. – Elektrické zapojenie 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie!! 
Pred otvorením prístroja vždy najprv odpojte el. 
napätie. 
 
Prístroj musí byť umiestnený v suchom interiéri. Zvoľte 
jeho miesto tak, aby naňho  nepôsobilo silné 
elektromagnetické pole. Inštalácia musí byť vybavená 
odpojovačom, popr. odpojovacím zariadením (ističom) 
podľa platných predpisov. Dbajte na oddelené vedenie 
káblov napájacieho napätia a snímačov. 

 
1. Odskrutkujte skrutku s krížovou hlavou v kryte a kryt 

zložte. 
2. Označte si na stene horný závesný bod pre závesné 

oko, vyvŕtajte otvor a namontujte priloženú 
hmoždinku a skrutku. 

3. Na skrutku zaveste regulátor a poznačte si spodný 
fixačný bod (rozteč  dier je 130 mm), zabudujte 
hmoždinku. 

4. Priskrutkujte regulátor na spodnú hmoždinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: 
Relé určené na riadenie čerpadla sú polovodičového typu 
– pre bezchybnú funkciu potrebujú min. zaťaženie 20 W 
(príkon spotrebiča). Počas pripojovania pomocných relé, 
pohonov ventila musí byť priložený kondenzátor zapojený 
paralelne k príslušnému výstupu relé. 
 
Upozornenie: Ak sú pripojené pomocné relé alebo 
ventily, musí byť nastavená min. rýchlosť čerpadla na 
100%. 

 
 
 
 
Napájanie regulátora musí byť prevedené cez externý vypínač napájania a napätie musí byť v rozmedzí 210 – 250 V  
(50- 60 Hz). Káble je potrebné zafixovať ku krabičke priloženými priechodkami a skrutkami. 

 
Pripojenie k elektrickej sieti 
Napájacie napätie je privádzané ku svorkám: 
19 → nulový vodič N 
20 → fáza L 
12 → uzemňovacia svorka 

 
Pripojenie spotrebičov 
Regulátor je vybavený dvoma relé, ku ktorým je možné pripojiť čerpadlá, ventily, atď.: 
● Relé 1 ● Relé 2 
18 → vodič R1 16 → vodič R2 
17 → nulový vodič N 15 → nulový vodič N 
13 → uzemňovacia svorka 14 → uzemňovacia svorka 
 

káblové 
priechodky 

tlačidlá 

závesné oko 

poistka 4A 

pripevnenie 

napájanie snímače 
teploty 

 

istenie   pripojenie 
čerpadiel 

poistka 
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Pripojenie teplotných snímačov 
Teplotné snímače (S1 až S4) sa pripájajú k nasledujúcim konektorom bez ohľadu na polaritu: 
1 / 2 → snímač 1 (napr. snímač kolektora 1) 
6 / 4 → snímač 2 (napr. snímač zásobníka 1) 
5 / 6 → snímač 3 (napr. snímač kolektora 2) 
6 / 7 → snímač 4 (napr. snímač zásobníka 2) 

 
Pripojenie zbernice 
Pripojenie zariadenia na konektory zbernice RESOL Vbus: 
9/10 → RESOL Vbus externé zariadenie 

 
Zariadenie sa pripája bez ohľadu na polaritu. Informácie o pripojení prídavných komponentov k zbernici sú popísané 
v kapitole „7 – Prídavné zariadenia“. 
 

 
 
 
2 - Zapojenie solárneho systému 

2.1. - Prehľad zapojenia 

 

 
 
 

Arr1: štandardný solárny systém 
Arr2: solárny systém a doohrev existujúceho 

zásobníka 
Arr3: solárny systém s doohrevom 
Arr4: solárny systém s vrstveným zásobníkom 
Arr5: solárny systém s 2 zásobníkmi a 

logickým chovaním ventilu 

Arr6: solárny systém s 2 zásobníkmi a logickým 
chovaním čerpadla 

Arr7: solárny systém s 2 kolektormi a 1 zásobníkom 
Arr8: solárny systém s doohrevom kotlom na tuhé 

palivo 
Arr9: solárny systém s predohrevom spiatočky kotla
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2.1.1. - Štandardný solárny systém (zapojenie Arr1) 

Štandardný solárny systém s jedným zásobníkom, 1 čerpadlom a 3 snímačmi. Snímač S4 / TRF môže byť prípadne 
použitý k meraniu množstva dodaného tepla. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. - Solárny systém a prenos tepla (zapojenie Arr2) 

Solárny systém s jedným zásobníkom a doohrevom druhého existujúceho zásobníka, 4 snímačmi a 2 čerpadlami. 
 
 

 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač zásobníka 
S3 Horný snímač zásobníka 

(voliteľné) 
S4 / TRF Snímač na meranie 

množstva dodaného tepla 
(voliteľné) 

R1 Solárne čerpadlo 
 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač          

zásobníka 
S3 Horný snímač 

zásobníka 
S4 Snímač zásobníka 2 
R1 Solárne čerpadlo 
R2 Čerpadlo doohrevu 
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Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač zásobníka 
S3 Horný snímač zásobníka 

S4 / TRF Snímač na meranie 
množstva dodaného tepla 
(voliteľné) 

R1 Solárne čerpadlo 
R2 Čerpadlo doohrevu 

 

2.1.3. - Solárny systém a doohrev (zapojenie Arr3) 

Solárny systém a doohrev s jedným zásobníkom, 3 snímačmi a doohrevom. Snímač S4 / TRF môže byť poprípade 
využitý k meraniu množstva dodaného tepla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. - Solárny systém a vrstvený zásobník (zapojenie Arr4) 

Solárny systém a doohrev vrstveného zásobníka s jedným zásobníkom, 3 snímačmi, 1 solárnym čerpadlom a 
trojcestným ventilom k doohrevu vrstveného zásobníka. Snímač S4 / TRF môže byť poprípade použitý k meraniu 
množstva dodaného tepla. 

 
 
 
 

 
 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač zásobníka 
S3 Horný snímač zásobníka 

S4 / TRF Snímač na meranie 
množstva dodaného tepla 
(voliteľné) 

R1 Solárne čerpadlo 
R2 Trojcestný ventil 
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2.1.5. - Solárny systém s 2 zásobníkmi a logickým chovaním ventilu (zapojenie Arr5) 

Solárny systém s 2 zásobníkmi, logickým chovaním trojcestného ventilu, 3 snímačmi a solárnym čerpadlom. 
Snímač S4 / TRF môže byť poprípade použitý k meraniu množstva dodaného tepla. 

 
 
 

 
 
 
 

2.1.6. - Solárny systém s 2 zásobníkmi a logickým chovaním čerpadla (zapojenie Arr6) 

 

Solárny systém s 2 zásobníkmi, logickým chovaním čerpadiel a 3 snímačmi. 
 
 
 
 

 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Snímač zásobníka 1 
S3 Snímač zásobníka 2 

S4 / TRF Snímač na meranie 
množstva dodaného tepla 
(voliteľné) 

R1 Solárne čerpadlo 
R2 Trojcestný ventil 

 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Snímač zásobníka 1 
S3 Snímač zásobníka 2 

S4 / TRF Merací snímač (voliteľné) 
R1 Solárne čerpadlo 
R2 Solárne čerpadlo 
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2.1.7. - Solárny systém s 2 kolektormi (zapojenie Arr7) 

Solárny systém s kolektormi východ/západ, 1 zásobník, 3 snímače a 2 solárne čerpadlá. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.8. - Solárny systém s doohrevom pomocou kotla na tuhé palivo (zapojenie Arr8) 

Solárny systém s doohrevom kotlom na tuhé palivo, 1 zásobníkom, 4 snímačmi, 1 solárnym čerpadlom a 1 čerpadlom 
na doohrev. 

 
 

 
 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač 

zásobníka 
S3 Horný snímač zásobníka 
S4 Snímač kotla na 

tuhé palivo 
R1 Solárne čerpadlo 
R2 Čerpadlo kotla na 

tuhé palivo 
 

R1 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 1 
S2 Snímač zásobníka 
S3 Snímač kolektora 2 
R1 Solárne čerpadlo kolektora 1 
R2 Solárne čerpadlo kolektora 2 
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2.1.9. - Solárny systém s predohrevom spiatočky kotla (zapojenie Arr9) 

Solárny systém s predohrevom spiatočky kotla, 1 zásobníkom, 4 snímačmi, 1 solárnym čerpadlom a trojcestným 
ventilom. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Symbol Špecifikácia 
S1 Snímač kolektora 
S2 Spodný snímač zásobníka 
S3 Horný snímač zásobníka 
S4 Snímač spiatočky vykurovacieho 

okruhu 
R1 Solárne čerpadlo 
R2 Trojcestný ventil 
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3 - Uvedenie do prevádzky 

3.1. - Ovládacie tlačidlá 

 

Voľba základnej schémy systému 
1. Najprv je potrebné prístroj pripojiť do siete. Nasleduje 
štartovacia fáza, v priebehu ktorej kontrolka prevádzky 
bliká na zeleno a červeno. Po ukončení štartovacej fázy 
je regulátor v automatickej prevádzke s továrenským 
nastavením, ktorej zodpovedá schéma Arr 1. 

 
2. Voľba inej schémy zapojenia (Arr2 až Arr9): 

- regulátor prepnite do servisnej úrovne stlačením 
tlačidla 1 dlhšie ako 2 sec. 

- tlačidlami 1 a 2 zvoľte parameter Arr_ 
- krátko stlačte tlačidlo 3, začne blikať „SET“ 
- tlačidlom 1 alebo 2 nastavte hodnotu Arr_ 
- krátko stlačte tlačidlo 3, na displeji zostane 

„SET“, nastavená hodnota je týmto uložená. 
 
 

Tým je regulátor pripravený a mal by umožniť optimálny 
chod solárneho systému s továrenským nastavením. 

 
 
 

Prehľad nastavení: 
 
 

Arr1: štandardný solárny systém 
 

Arr2: solárny systém a doohrev existujúceho zásobníka 
 

Arr3: solárny systém s doohrevom 
 

Arr4: solárny systém s vrstveným zásobníkom 
 

Arr5: solárny systém s 2 zásobníkmi a logickým 
chovaním ventila 

 
Arr6: solárny systém s 2 zásobníkmi a logickým 

chovaním čerpadla 
 

Arr7: solárny systém s 2 kolektormi a 1 zásobníkom 
 

Arr8: solárny systém s doohrevom kotlom na tuhé 
palivo 

 
Arr9: solárny systém s predohrevom spiatočky kotla 

 
 

kontrolka 
prevádzky 

vzad vpred 

režim voľby / nastavenia 
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4 - Prevádzka a funkcie 

 

4.1. - Ovládacie tlačidlá

 

 

4.2.1. - Zobrazenie parametrov 

 
Skladá sa z dvoch riadkov. Horný riadok je 
alfanumerický, 16 segmentový, zobrazuje názvy 
parametrov a položky menu.  
Na spodnom riadku so 7 segmentmi sa zobrazujú 
hodnoty veličín. Teploty a teplotné diferencie sa 
zobrazujú v °C alebo K. 

4.2.2. - Lišta nástrojov 

Indikácia stavu na displeji prístroja informuje 
užívateľa o aktuálnom stave systému pomocou 
symbolov, ktoré sú uvedené v tabuľke vpravo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

4.2.3. - Zobrazenie stavu solárneho systému 

 
Displej regulátora zobrazuje zvolenú schému. 
Skladá sa zo symbolov, ktoré v závislosti na 
okamžitom stave systému buď blikajú, svietia alebo 
nie sú vidieť. 

Regulátor sa ovláda pomocou tlačidiel 
umiestnených pod displejom. Tlačidlo „VPRED“ (1) 
sa používa k listovaniu ponuky dopredu alebo 
k zvýšeniu ponúkanej hodnoty. Tlačidlo „VZAD“ (2) 
plní funkciu opačnú. 
 

4.2. - Displej regulátora 

 

Displej zobrazuje 3 bloky: 
- parametre 
- lišta nástrojov 
- stav na schéme zapojení 

symbol svieti bliká 
 relé 1 aktívne  

 relé 2 aktívne  

 

☼ 

max. obmedzenie 
zásobníka aktívne / 
max. teplota zásob. 
prekročená 

Funkcia chladenia 
kolektora aktívna 
funkcia spätného 
chladenia aktívna 

 

  núdzové vypnutie 
kolektora alebo 
zásobníka aktívne 

 
 núdzové vypnutie 

kolektora 

    
 chybný snímač 

   
 aktivovaná 

manuálna prevádzka 
 

 
 

 nastavovaný 
parameter sa zmenil 
režim SET 

 

 
 

 
 

VZAD VPRED 

režim voľby / nastavenia 
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4.2.4. Blikajúce symboly na schéme 

• blikajúce čerpadlo signalizuje jeho chod 
• Snímač bliká, ak je zvolený jeho príslušný parameter 
• v prípade poruchy snímače rýchlo blikajú 
• symbol horáka bliká pri aktívnom dohrievaní 

 

 
 

4.2.5. Prevádzková kontrolka 

svieti zelená: všetko OK 
bliká červená/zelená: fáza inicializácie 

manuálna prevádzka 
bliká červená: porucha snímača 

(symbol snímača 
rýchlo bliká) 

Vysvetlenie symbolov displeja regulátora 

 
 

snímače 
 

horný snímač 
zásobníka kolektor 2 vykurovanie 

kolektor 1 

ventily 

čerpadlá   
ventily 

snímače 

pomocný 
symbol 
prevádzky 
horáka výmenník zásobníka   zásobník zásobník 2 alebo 

doohrev 

kolektory so 
snímačmi 

zásobník 1 a 2  
s výmenníkom 

3-cestné ventily 
Vždy sa zobrazuje smer prúdenia 
alebo spínacia poloha 

teplotný snímač 

vykurovací okruh 

čerpadlo 

doohrev so 
symbolom 
horáka 
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5 - Parametre 

 

5.1. - Prehľad parametrov 

 

x 
Príslušný parameter je k dispozícii. 

 
 

x* 
Príslušný parameter je k dispozícii, pokiaľ je 
aktivovaná príslušná voľba. 

 
1 

Príslušný parameter je k dispozícii iba vtedy, ak 
je meranie množstva tepla aktívne (OWMZ). 

2 
Príslušný parameter je k dispozícii iba vtedy, 
ak je meranie množstva tepla neaktívne (OWMZ). 
 
 

MEDT 
Parameter obsahu nemrznúcej zmesi (MED%) sa 
zobrazuje pri použití nemrznúcej zmesi Solarten 
super. Nastavenie pre túto nemrznúcu zmes je 
zhodné s továrenským nastavením regulátora, t.j. 
MEDT1 a MED% 45. 

 
Poznámka: S3 a S4 sa zobrazujú iba v prípade, že sú pripojené snímače. 

 
 

 
parameter Arr  

špecifikácia 
 

str. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COL x x x x x x  x x Teplota kolektora 1 16 
COL1       x   Teplota kolektora 1 16 
TST x      x   Teplota zásobníka 1 16 
TSTL   x x    x x Teplota zásobníka 1 spodná 16 
TST1  x   x x    Teplota zásobníka 1 spodná 16 
TSTU  x x x    x x Teplota zásobníka 1 horná 16 
TST2  x   x x    Teplota zásobníka 2 spodná 16 
TFSB        x  Teplota kotla na tuhé palivo 16 
TRET         x Teplota vykurovacieho okruhu 16 
COL2       x   Teplota kolektora 2 16 
S3 x         Teplota na snímači 3 16 
TRF 1  1 1 1     Teplota spiatočky 16 
S4 2  2 2 2 x x   Teplota na snímači 4 16 
n % x   x x    x Rýchlosť čerpadla, relé 1 16 
n1 %  x x   x x x  Rýchlosť čerpadla, relé 1 16 
n2 %  x    x x x  Rýchlosť čerpadla, relé 2 16 
h P x   x x    x Prevádzkové hodiny, relé 1 17 
h P1  x x   x x x  Prevádzkové hodiny, relé 1 17 
h P2  x x   x x x  Prevádzkové hodiny, relé 2 17 
kWh 1  1 1 1     Množstvo dodaného tepla kWh 17 
MWh 1  1 1 1     Množstvo dodaného tepla MWh 17 
Arr 1-9 Systém 13 
DT O x x x    x x x Spínacie teplotné diferencie 18 
DT 1O    x x x    Spínacie teplotné diferencie 1 18 
DT F x x x    x x x Vypínacie teplotné diferencie 1 18 
DT S x x x    x x x Nominálne teplotné diferencie 18 
RIS x x x    x x x Zvýšenie 18 
DT1F    x x x    Vypínacie teplotné diferencie 18 
DT1S    x x x    Nominálne teplotné diferencie 1 18 
RIS1    x x x    Zvýšenie 1 18 
S MX x x x    x x x Max. teplota zásobníka 1 18 
S1 MX    x x x    Max. teplota zásobníka 1 18 
DT2O    x x x    Spínacie teplotné diferencie 2 18 
DT2F    x x x    Vypínacie teplotné diferencie 2 18 
DT2S    x x x    Nominálne teplotné diferencie 2 18 
RIS2    x x x    Zvýšenie 2 18 
S2MX    x x x    Max. teplota zásobníka 2 18 
EM x x x x x x  x x Kritická teplota kolektora 1 19 
EM1       x   Kritická teplota kolektora 1 19 
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parameter Arr  

špecifikácia 
 

str. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OCX x x x x x x x  x Voliteľ. chladenie kolektora 1 20 
OCX1       x   Voliteľ. chladenie kolektora 1 20 
CMX x* x* x* x* x* x*  x* x* Max. teplota kolektora 1 20 
CMX1       x*   Max. teplota kolektora 1 20 

 
OCN x x x x x x x  x Voliteľná min. teplota kol. 1 20 
OCN1       x   Voliteľná min. teplota kol. 1 20 
CMN x* x* x* x* x* x*  x* x* Min. teplota kolektora 1 20 
CMN1       x*   Min. teplota kolektora 1 20 

 
OCF x x x x x x x  x Voliteľná protimrazová funkcia – kolektor 1 20 
OCF1       x   Voliteľná protimrazová funkcia – kolektor 1 20 
CFR x* x* x* x* x* x*  x* x* Protimrazová teplota kol. 1 20 
CFR1       x*   Protimrazová teplota kol. 1 20 

 
EM2       x*   Kritická teplota kolektora 2 19 

 
OCX2       x   Voliteľ. chladenie kolektora 2 20 
CMX2       x*   Max. teplota kolektora 2 20 

 
OCN2       x   Voliteľ. chladenie kolektora 2 20 
CMN2       x*   Max. teplota kolektora 2 20 

 
OCF2       x   Voliteľná protimrazová funkcia – kolektor 2 20 
CRF2       x*   Protimrazová teplota kol. 2 20 

 
 
 
 
 

 
parameter Arr  

špecifikácia 
 

str. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRIO    x x x    Priorita 21 
tSP    x x x    Doba odstavenia 21 
tRUN    x x x    Doba cirkulácie 21 
OREC x x x x x x x x x Voliteľné dochladzovanie 21 
O TC x x x x x x x x x Voliteľná funkcia trubicového kolektora 21 
DT3O  x      x x Spínacia teplotná diferencia 3 18 
DT3F  x      x x Vypínacia teplotná diferencia 3 18 
DT3S  x      x  Nominálna teplota ∆ T3 18 
RIS3  x      x  Zvýšenie ∆ T3 18 
MX3O  x      x  Medza spínania pre max. teplotu 19 
MX3F  x      x  Medza vypínania pre max. teplotu 19 
MN3O  x      x  Medza spínania pre min. teplotu 19 
MN3F  x      x  Medza vypínania pre min. teplotu 19 
AH O   x       Spínacia teplota termostatu 1 22 
AH F   x       Vypínacia teplota termostatu 1 22 
OHQM x  x x x     Voliteľné meranie tepla 22 
FMAX 1  1 1 1     Max. prietok 22 
MEDT 1  1 1 1     Typ nemrznúcej zmesi 22 
MED% MEDT  MEDT MEDT MEDT     Obsah nemrznúcej zmesi 22 
nMN x   x x    x Relé 1 min. rýchlosti čerpadla 23 
n1MN  x x   x x x  Relé 1 min. rýchlosti čerpadla 23 
n2MN   x   x x x  Relé 2 min. rýchlosti čerpadla 23 
HND1 x x x x x x x x x Relé manuálneho ovládania 1 23 
HND2 x x x x x x x x x Relé manuálneho ovládania 2 23 
LANG x x x x x x x x x Jazyk 23 
PROG xx.xx Číslo programu  
VERS x.xx Číslo verzie  
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5.2. - Zobrazované parametre na displeji 

5.2.1. - Zobrazenie teploty kolektorov 

COL, COL1, COL2: 
Teplota kolektora 
Rozsah zobrazenia: -40 - +250 °C 
Zobrazuje aktuálnu teplotu kolektora 

• COL: teplota kolektora (systém s 1 kolektorom) 
• COL1: teplota kolektora 1 
• COL2: teplota kolektora 2 

 

5.2.2. - Zobrazenie teploty zásobníka 

TST, TSTL, TSTU, TST1, TST2: 
Teplota zásobníka 
Rozsah zobrazenia: -40 - +250 °C 
Zobrazuje aktuálnu teplotu zásobníka. 

• TST teplota zásobníka (systém s 1 zásobníkom) 
• TSTL teplota zásobníka spodná 
• TSTU teplota zásobníka horná 
• TST1 teplota zásobníka 1 
• TST2 teplota zásobníka 2 

 

5.2.3. - Zobrazenie údajov snímača 3 a 4 

S3, S4: 
Teplota snímača 
Rozsah zobrazenia: -40 - +250 °C 
Zobrazuje aktuálnu teplotu príslušného prídavného snímača (bez ovládania). 

• S3 teplotný snímač 3 
• S4 teplotný snímač 4 

Pozn: 
S3 a S4 sa zobrazujú iba vtedy, ak sú teplotné snímače pripojené. 

 
 

5.2.4. - Zobrazenie ďalších teplôt 

TFSB, TRET, TRF: 
Ostatné merané teploty 
Rozsah zobrazenia: -40 - +250 °C 
Zobrazuje aktuálnu teplotu príslušného snímača. 

• TFSB teplota kotla na tuhé palivo 
• TRET teplota doohrevu spiatočky 
• TRF teplota spiatočky 

 
 

5.2.5. - Zobrazenie aktuálnej rýchlosti čerpadla 

n %, n1 %, n2 %: 
Aktuálna rýchlosť čerpadla 
Rozsah zobrazenia: 30-100% 
Zobrazuje aktuálnu rýchlosť príslušného čerpadla. 

• n % aktuálna rýchlosť čerpadla (systém s 1 čerpadlom) 
• n1 % aktuálna rýchlosť čerpadla 1 
• n2 % aktuálna rýchlosť čerpadla 2 
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5.2.6. - Čas 

Time: 
Čas regulátora 
Pre nastavenie času stlačte tlačidlo „SET“ (3) po dobu asi 2 sec. Nastavte 
hodiny. Po ďalšom stlačení tlačidla „SET“ nastavte minúty. Zmenu hodnoty 
vykonávajte tlačidlami (1) a (2). Uložte opakovaným stlačením tlačidla „SET“. 

5.2.7. - Počítadlo prevádzkových hodín 

h P / h P1 / h P2: 
Počítadlo prevádzkových hodín 
Zobrazenie parametrov 
 
Počítadlo prevádzkových hodín sčítava prevádzkové hodiny príslušného relé 
(h P / h P1 / h P2). 
Na displeji sa zobrazujú celé hodiny. 
Počítadlo je možné vynulovať. Hneď ako je zvolený parameter prevádzkových 
hodín, na displeji sa rozsvieti SET. Podržaním tlačidla SET (3) po dobu asi 2 
sec. sa vyvolá nulovací režim počítadla. Symbol SET bliká a počítadlo sa 
vynuluje. K dokončeniu nulovacej procedúry je potreba ešte raz stlačiť SET pre 
potvrdenie. 
 
Pokiaľ nie je tlačidlo SET stlačené po dobu asi 5 sec., nulovacia procedúra sa 
preruší. Regulátor sa tak vráti do normálneho režimu zobrazenia. 

5.3. - Nastavenie jednotlivých parametrov 

Nastavenie regulátora sa vykonáva v servisnej úrovni, do ktorej sa dostanete stlačením tlačidla 1 dlhšie ako na 2 sek. 
• Tlačidlami 1 a 2 zvoľte nastavovaný parameter. 
• Pokiaľ je na displeji hodnota, ktorú možné zmeniť, zobrazuje sa „SET“. 
• Krátko stlačte tlačidlo 3, začne blikať „SET“. 
• Tlačidlami 1 a 2 nastavte požadovanú hodnotu. 
• Krátko stlačte tlačidlo 3, na displeji zostane „SET“, nastavená hodnota sa týmto uloží. 

5.3.1. - Regulácia pomocou ∆T  

DT O / DT1O / DT2O / DT3O:  
Spínacia teplotná diferencia Rozsah 
nastavenia: 1,0-20,00 K Továrenské 
nastavenie: 6,0 
 
DT F / DT1F / DT2F / DT3F: 
Vypínacia teplotná diferencia 
Rozsah nastavenia: 0,5-19,5 K 
Upozornenie: Spínacia teplotná diferencia DT O musí byť aspoň o 1 K 

Vyššia ako vypínacia teplotná diferencia DT F. 
 
DT S / DT1S / DT2S / DT3S: 
Nominálna teplotná diferencia 
Rozsah nastavenia: 1,5-30,0 K 
Továrenské nastavenie: 10,0 
 
RIS / RIS1 / RIS2 / RIS3: 
Zvýšenie chodu čerpadla o 10% 
Rozsah nastavenia: 1-20 K 
Továrenské nastavenie: 2 K 
 
 
DeltaSol BS Plus funguje ako štandardný diferenčný regulátor. Ak je dosiahnutá spínacia teplotná diferencia (DT O / 
DT1O / DT2O), aktivuje sa čerpadlo, ktoré začne pracovať rýchlosťou (nMN=100%) po dobu 10 sekúnd, po uplynutí tejto 
doby prejde čerpadlo na otáčky zodpovedajúce nastaveniu nMN. Po dosiahnutí nastavenej nominálnej hodnoty teplotnej 
diferencie (DT S / DT1S / DT2S / DT3S) sa rýchlosť čerpadla zvýši o 1 krok (10%). Zvyšovanie rýchlosti čerpadla v 
závislosti na vzrastajúcej teplote sa vykonáva pomocou funkcie (RIS / RIS1 / RIS2 / RIS3), kde nastavujeme hodnotu 
teplotnej diferencie, po ktorej sa zvyšuje rýchlosť čerpadla po 10% až do maximálneho výkonu (100%) čerpadla. V 
opačnom prípade, kedy dochádza k znižovaniu teploty na kolektore, obmedzuje regulátor rovnakým spôsobom rýchlosť 
čerpadla. Ak teplota klesne pod hodnotu nastavenú na parameter DT F / DT1F / DT2F,  
regulátor vypne pripojené čerpadlo. 
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5.3.2. - Maximálna teplota zásobníka 

S MX / S1MX / S2MX: 
Maximálna teplota zásobníka 
Rozsah nastavenia: 2-95 °C 
Továrenské nastavenie: 60 °C 

 
 
Ak je prekročená nastavená maximálna teplota, je ďalší ohrev zásobníka zastavený a nedôjde tak k jeho 
prehriatiu a poškodeniu. Pri prekročení maximálnej teploty zásobníka sa na displeji zobrazí ☼. 

 
Upozornenie: Regulátor je vybavený funkciou bezpečnostného vypnutia zásobníka, ktorá pri dosiahnutí 95 °C 
vypne jeho ďalší ohrev. 

5.3.3. - Regulácia obehového čerpadla v doohrievacom okruhu pomocou ΔT  

- toto nastavenie je k dispozícii pre zapojenie solárneho systému Arr2 a Arr8 (doohrev existujúceho zásobníka a 
doohrev kotlom na tuhé palivo) 
 
Obmedzenie maximálnej teploty MX3O / MX3F: 
Obmedzenie maximálnej teploty 
Rozsah nastavenia: 0,0-95,0 °C 
Továrenské nastavenie: 
MX3O 60,0 °C 
MX3F 58,0 °C 

 
Zapojenie schémy Arr2 
Predpoklad: teplota na snímači TSTU zásobníka musí byť vyššia ako na 
snímači existujúceho zásobníka TST2. 
V prípade dosiahnutia nastavenej teploty MX3O na snímači existujúceho zásobníka 
TSTU sa obehové čerpadlo v doohrievacom okruhu vypne. Naopak pri poklese teploty na snímači existujúceho 
zásobníka TSTU na hodnotu MX3F sa obehové čerpadlo v doohrievacom okruhu zopne. 

 
Zapojenie schémy Arr8 
Predpoklad: teplota na snímači TSFB musí byť vyššia ako na hornom snímači zásobníka TSTU. 
V prípade dosiahnutia nastavenej teploty MX3O na hornom snímači v zásobníku TST2 sa obehové čerpadlo v 
doohrievacom okruhu vypne. Naopak pri poklese teploty na hornom snímači zásobníka TST2 na hodnotu 
MX3F sa obehové čerpadlo v doohrievacom okruhu zopne. 

 
Obmedzenie minimálnej teploty MN3O / MN3F: 
Obmedzenie minimálnej teploty 
Rozsah nastavenia: 0,0-90,0 °C 
Továrenské nastavenie: 
Arr=2 
MN3O 5,0 °C 
MN3F 10,0 °C 

 
Arr=8 
MN3O 60,0 °C 
MN3F 65,0 °C 

 
Zapojenie schémy Arr2 
Predpoklad: teplota na snímači TSTU zásobníka musí byť vyššia ako na snímači existujúceho zásobníka TST2. 
V prípade nastavenej teploty MN3O na snímači existujúceho zásobníka TSTU sa obehové čerpadlo v 
doohrievacom okruhu vypne. Naopak pri poklese teploty na snímači existujúceho zásobníka TSTU na hodnotu 
MX3F sa obehové čerpadlo v doohrievacom okruhu zopne. 

 
Zapojenie schémy Arr8 
Predpoklad: teplota na snímači TSFB musí byť vyššia ako na hornom snímači zásobníka TSTU. 
V prípade dosiahnutia nastavenej teploty MX3O na hornom snímači v zásobníku TST2 sa obehové čerpadlo v 
doohrievacom okruhu vypne. Naopak pri poklese teploty na hornom snímači zásobníka TST2 na hodnotu 
MX3F sa obehové čerpadlo v doohrievacom okruhu zopne. 
Podobne sú nastavené spínacie a vypínacie teplotné diferencie DT3O a DT3F pre obmedzenie maximálnej 
a minimálnej teploty. 
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5.3.4. - Obmedzenie teploty kolektora 

EM / EM1 / EM2: 
Obmedzenie teploty kolektora 
Rozsah nastavenia: 110-200 
Továrenské nastavenie: 140 °C 

 
 
Pri prekročení nastavenej kritickej teploty kolektora (EM / EM1 / EM2) sa vypne solárne čerpadlo (R1/R2), aby 
nedošlo k poškodeniu solárnych komponentov prehriatím (Núdzové vypnutie kolektora). Medzná hodnota je z 
továrne nastavená na 140 °C, ale je možné ju zmeniť v rozsahu 110-200 °C. Po prekročení hodnoty bliká na 
displeji . Signalizácia symbolu núdzového vypnutia kolektora z displeja zmizne po znížení teploty na výstupe z 
kolektora o 10 K, ako je nastavená hodnota EM / EM1 / EM2, potom sa spúšťa solárne čerpadlo. 

 

5.3.5. - Chladenie systému  

OCX / OCX1 / OCX2:  
Voliteľné chladenie systému  
Nastavenie OFF-ON 
Továrenské nastavenie OFF 

 
CMX / CMX1 / CMX2: 
Maximálna teplota kolektora 
Rozsah nastavenia: 100-190 °C 
Továrenské nastavenie: 120 °C 

 
 
 
Ak sa dosiahne maximálna teplota zásobníka, solárny systém sa vypne. Ak potom teplota kolektora stúpne na 
nastavenú max. teplotu kolektora (CMX / CMX1 / CMX2), zostane solárne čerpadlo v prevádzke, pokiaľ teplota 
neklesne o 5 K pod túto hodnotu. Teplota v zásobníku môže i potom rásť (podriadená maximálna teplota 
zásobníka), ale iba do 95 °C (Núdzové vypnutie zásobníka). Pokiaľ teplota v zásobníku prekročí max. teplotu 
zásobníka (S MX / S1MX / S2MX) a teplota kolektora je najmenej o 5 K nižšia ako teplota v zásobníku, solárny 
systém zostáva v prevádzke, pokiaľ sa zásobník pomocou kolektorov a potrubia nevychladí pod nastavenú 
max. teplotu (S MX / S1MX / S2MX) len pri aktívnej funkcii OREC. 
Pri aktívnom chladení systému bliká na displeji ☼. Vďaka funkcii chladenia môže systém zostať dlhšie v 
prevádzke v teplých letných dňoch a tým sa zníži tepelné zaťaženie kolektora a teplonosnej kvapaliny. 

 

 
 
 
 

5.3.6. - Voliteľné obmedzenie minimálnej teploty kolektora 

OCN / OCN 1 / OCN 2: 
Obmedzenie minimálnej teploty kolektora 
Rozsah nastavenia OFF-ON 
Továrenské nastavenie OFF 

 
CMN / CMN1 / CMN2:  
Minimálna teplota kolektora  
Rozsah nastavenia: +10 - +90 °C 
Továrenské nastavenie: 10 °C 

 
 
 
Minimálna teplota kolektora je minimálnou spínacou teplotou, ktorá musí byť prekročená, aby sa rozbehlo solárne 
čerpadlo (R1/R2). Nastavenie minimálnej teploty zabráni častému spínaniu solárneho čerpadla (alebo obehového 
čerpadla kotla na tuhé palivo) pri nízkej teplote kolektora. Ak klesne teplota pod minimálnu nastavenú, na displeji 
sa zobrazí blikajúca . 



│ 20 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.3.7. - Voliteľná protimrazová funkcia 

OCF / OCF1 / OCF2: 
Protimrazová funkcia 
Rozsah nastavenia OFF-ON 
Továrenské nastavenie OFF 

 
CFR / CFR1 / CFR2: 
Protimrazová teplota 
Rozsah nastavenia: -10 - +10 °C 
Továrenské nastavenie: 4,0 °C 

 
 
Protimrazová funkcia aktivuje napájací okruh medzi kolektorom a zásobníkom v prípade, že teplota klesne pod 
nastavenú hodnotu, aby teplonosná kvapalina nezamrzla alebo nezhustla. Pokiaľ teplota prekročí o 1 °C 
nastavenú hodnotu, okruh sa vypne. 
Pozn: Keďže je v zásobníku pre túto funkciu k dispozícii iba obmedzené množstvo tepla, mala by sa táto funkcia 
používať len v oblastiach bez tuhých mrazov. 

5.3.8. - Meranie množstva dodaného tepla 

OHQM: 
Meranie množstva dodaného tepla 
Rozsah nastavenia: OFF, ON 
Továrenské nastavenia: OFF 
V schémach  Arr 1, 3, 4 a 5 môže regulátor merať dodané teplo zo solárneho 
systému. Meranie tepla sa vykonáva ako odhad s pomocou rozdielu medzi 
teplotou vykurovacej a vratnej vetvy a nastaveného prietoku. Musí byť pri-  
radený potrebný snímač alebo sa priradí snímač už použitý, ktorého pôvodná 
funkcia ostane zachovaná. Meranie tepla sa vykonáva aktiváciou funkcie OHQM. 

 
FMAX: 
Prietok v l/min. 
Rozsah nastavenia: 0-20 l/min v krokoch po 0,1 
Továrenské nastavenie: 6,0 
Tu nastavte údaj odčítaný z prietokomeru v l/min. 
Hodnotu prietoku odčítanou na prietokomere (l/min.) je potebné 
nastaviť na parametre FMAX. Typ nemrznúcej kvapaliny a jej 
koncentrácia sa zobrazuje na parametroch MEDT a MED%. 

 
MEDT: 
Typ nemrznúcej kvapaliny 
Rozsah nastavenia: 0,1,2,3 
Továrenské nastavenie: 1 
0: voda 
1: propylénglykol = nastavenie pre Solarten super 
2: etylénglykol 
3: Tyfocor ® LS/G-LS 

 
MED%: 
Koncentrácia nemrznúcej zmesi. 
Rozsah nastavenia: 20 - 70 
Továrenské nastavenie: 45 = nastavenie pre Solarten super 
Pri nastavení MEDT na 0 alebo 3 je tento parameter skrytý. 

 
kWh/MWh: Množstvo dodaného tepla v kWh / MWh 
Množstvo dodaného tepla sa meria pomocou objemového prietoku, 
teploty snímača S1 (na výstupe z kolektora) a teploty snímača T- 
(spiatočka do kolektora). Pri parametri kWh sa zobrazuje množstvo tepla 
v kWh, pri parametri MWh potom v celých MWh. Súčet oboch 
parametrov predstavuje celkový tepelný výkon. 

 
Načítané množstvo je možné vynulovať. Akonáhle je zvolený parameter množstva tepla, na displeji sa rozsvieti 
SET. Podržaním tlačidla SET (3) po dobu asi 2 sec. sa vyvolá nulovací režim počítadla. Symbol SET bliká a po-
čítadlo sa vynuluje. K dokončeniu nulovania je potrebné ešte raz stlačiť SET pre potvrdenie. Pokiaľ nie je tlačidlo 
SET stlačené po dobu asi 5 sec., nulovanie sa preruší. Regulátor sa tak vráti do normálneho režimu zobrazenia. 
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5.3.9. - Striedavý ohrev zásobníkov 

Príslušné nastavenie hodnôt: 
 
priorita [PRIO] 
doba prestávky v nahrievaní [tSP] 
doba nahrievania [tRUN] 

 
 
 
Priorita: 
Továrenské nastavenie Rozsah nastavenia 
1 (Arr 5,6) 2 (Arr 4) 0-2 
2 min. 1-30 min. 
15 min. 1-30 min. 

 
Logika priority regulátora DeltaSol® BS Plus: 
Vyššie uvedené možnosti a parametre majú zmysel iba pri zapojeniach 
s viacerými zásobníkmi (Arr=4, 5, 6). Pokiaľ je nastavená priorita 0, sú (pri 
Arr 4, 5) zásobníky, ktoré vykazujú rozdiel teploty oproti kolektoru, 
ohrievané v číselnom poradí (zásobník 1, potom zásobník 2). Obecne sa 
vždy ohrieva len jeden zásobník. Pri zapojení Arr= 6 je tiež možný 
paralelný ohrev. 

 
Doba prestávky v nahrievaní / doba nahrievania / zvýšenie teploty 
kolektora 
Regulátor kontroluje zásobníky, či je možné ich dohriať (spínacia diferencia). 
Pokiaľ nie je možné dohriať prioritný zásobník, je zvolený ďalší s nižšou 
prioritou. Pokiaľ je tento možne dohriať, vykonáva sa to tzv. striedavým 
ohrevom po dobu tRUN. Po uplynutí doby nahrievania sa ohrev zastaví a 
regulátor skontroluje zvýšenie teploty v kolektore. Pokiaľ sa zvýšila o 
nastavenú teplotu zvýšenia (∆ t-Col 2 K, hodnota pevne zadaná v programe), 
doteraz uplynulá doba prestávky sa vynuluje a prestávka sa začne merať 
znovu od začiatku. Ak nie je splnená podmienka u prioritného zásobníka, 
pokračuje sa v ohreve zásobníka s nižšou prioritou. Pokiaľ prioritní zásobník 
dosiahne max. teplotu, striedavý ohrev sa nevykoná. 

 
 

5.3.10. OREC 

Funkcia spätného chladenia 
Rozsah nastavenia OFF-ON 
Továrenské nastavenie OFF 

 
 
Ak je dosiahnutá nastavená max. teplota zásobníka (S MX / S1MX / S2MX), solárne čerpadlo zostane v prevádzke 
aby sa zabránilo prehriatiu kolektora. Teplota v zásobníku môže ďalej stúpať, ale len do 95 °C (núdzové vypnutie 
kolektora). Večer potom solárny systém beží ďalej, pokiaľ sa zásobník pomocou kolektora a potrubia nevychladí na 
nastavenú max. teplotu. 

 
 

5.3.11. OTC 

Špeciálna funkcia trubicového kolektora 
Rozsah nastavenia OFF-ON 
Továrenské nastavenie OFF 

 
 
 
Pokiaľ regulátor nameria teplotu kolektora zvýšenú o 2 K oproti poslednej uloženej hodnote, solárne čerpadlo sa spustí 
na 100% na dobu asi 30 s. Po dobehu čerpadla sa aktuálna teplota kolektora uloží ako nová referenčná hodnota.  
Pokiaľ táto nameraná teplota (nová referenčná hodnota) je opäť prekročená o 2 K, solárne čerpadlo sa opäť spustí na 
30 s.  
Pokiaľ je spínacia diferencia medzi kolektorom a zásobníkom počas chodu solárneho čerpadla alebo kľudového stavu 
systému opäť prekročená, regulátor automaticky prepne na ohrev zásobníka. 
Pokiaľ počas stavu kľudu klesne teplota kolektora o 2 K, prepočíta sa spínacia hodnota pre špeciálnu funkciu 
trubicového kolektora. 
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Spínacia teplota termostatu AH F: Vypínacia teplota termostatu 
Rozsah nastavenia: 0,0-95,0 °C  Rozsah nastavenia: 0,0-95,0 °C 
Továrenské nastavenie: 40,0 °C  Továrenské nastavenie: 45,0 °C 
 

5.3.12. - Funkcia  termostatu (Arr=3) 

 
doohrev použitie prebytočnej energie 

 

 

 
 
 

AH O: 
 
 
 
Funkcia termostatu je nezávislá na solárnej prevádzke a môže byť napr. použitá k využitiu prebytočnej energie 
alebo k doohrevu. Ak je zopnuté relé R2, zobrazí sa na displeji. 

• AH O < AH F 
Funkcia termostatu sa používa k doohrevu. Relé R2 je zopnuté, pokiaľ teplota snímača S3 je nižšia ako hodnota 
AH O. Vypne sa nad hodnotou AH F. (napr. pri továrenskom nastavení sa dohrievanie zásobníka zapne pri 40 °C a 
vypne pri 45 °C) 

• AH O > AH F 
Funkcia termostatu sa používa k využitiu prebytočnej energie do druhého spotrebiča tepla. Relé R2 je zopnuté, pokiaľ 
teplota snímača S3 je vyššia ako hodnota AH O. Vypne sa pod hodnotou AH F. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

t1 E t2 E, t3 E t1 A t2 A, t3 A 
 Spínací čas termostatu  Vypínací čas termostatu 
 Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:45  Rozsah nastavenia: 00:00-23:45 
 Továrenské nastavenie: 00:00  Továrenské nastavenie: 00:00 

 
 
Vo funkcii termostatu je možné použiť 3 nezávisle nastaviteľné časové úseky t1 až t3. 
Pokiaľ má byť funkcia aktivovaná napr. v časovom úseku od 06:00 do 09:00, tak nastavíte t1E na 06:00 a t1A na 
09:00. Továrenské nastavenie je také, že funkcia termostatu je časovo stále zapnutá. 
Pokiaľ sú všetky časové úseky ukončené v 00:00, potom je funkcia termostatu stále zapnutá (továrenské nastavenie). 
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5.3.13. - Riadenie rýchlosti čerpadla nMN, n1MN, n2MN 

Riadenie rýchlosti čerpadla 
Rozsah nastavenia: 30-100% 
Továrenské nastavenie: 30 

 
Pomocou parametrov nMN, n1MN a n2MN sa špecifikuje 
relatívna minimálna rýchlosť čerpadiel pripojených na výstupy 
R1 a R2. 

 
 
Pozor: 
Pri použití spotrebičov (napr. ventilov), ktoré nemajú rýchlosť riadenú čerpadlom, musí byť hodnota vždy 
nastavená 100%, aby sa tak deaktivovalo riadenie rýchlosti čerpadla. 

 
 
 

5.3.14. - Prevádzkový režim HAND / HND1 / HND2 

Prevádzkový režim 
Rozsah nastavenia: OFF, AUTO, ON 
Továrenské nastavenie: AUTO 

 
Kvôli vykonaniu servisných alebo kontrolných prác je možné manuálne 
nastaviť prevádzkový režim regulátora. K tomu je treba navoliť hodnotu 
MM, ktorá umožní nasledujúce nastavenie: 

• HND1 / HND2 
Prevádzkový režim 
OFF relé vypnuté  bliká +  
AUTO relé v automat. prevádzky 
ON relé zapnuté  bliká +  

 
 

5.3.15. - LANG: Jazyk 

Nastavenie jazyka 
Rozsah nastavenia: dE, En 
Továrenské nastavenie: dE 

 
Jazyk menu je možné zvoliť touto hodnotou: 
dE: nemecký 
En: anglický 
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6 - Diagnostika chýb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolka prevádzky bliká na červeno. Na displeji 
sa objavia symboly      a     . 

 
 

Porucha snímača. Namiesto parametra prísluš. 
snímača sa na displeji objaví kontrolka poruchy 

Kontrolka prevádzky nesvieti. 
 
 
 
 
Kontrolka prevádzky pod displejom nesvieti.  
Skontrolujte napájanie regulátora.

 
888.8 

 

 
 

Prerušenie vedenia. 
Skontrolujte vedenie. 

 
- 88.8 

 
Nie 

Skrat obvodu. 
Skontrolujte vedenie. 

 
 
O.k. 

Poistka regulátora je prasknutá. Poistku je  
možné vymeniť po zložení predného krytu 
(náhradná poistka je umiestnená v sáčku s 
príslušenstvom) 

Nefungujúce teplotné snímače Pt1000 je možné 
skontrolovať pomocou Ohmmetra. Hodnoty  
odporov zodpovedajúce rôznym teplotám sú pre 
tento účel uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnoty odporov tepelných 
 snímačov Pt1000 

 

  °C    Ω 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  °C    Ω 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

poistka T4A 

Výstražné symboly 

Kontrola prevádzky 
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6.1. - Iné možné poruchy 

 

Čerpadlo pracuje, ale nedochádza k prenosu tepla z 
kolektora do zásobníka, potrubie teplej vody i 
spiatočky majú rovnakú teplotu. Potrubný systém je 
najskôr zavzdušnený. 

Čerpadlo v krátkych časových intervaloch spína a 
vypína. 

 
 

Vzduch v sústave? 
 

 
Nie Áno 

 
 
 
 
 

Odvzdušnite sústavu: zvýšte 
tlak v sústave na hodnotu 
rovnú najmenšiemu 
primárnemu statickému 
tlaku +0,5 barov; v prípade 
potreby pokračujte so 
zvyšovaním tlaku a v 
krátkych intervaloch 
striedavo zapínajte a 
vypínajte obehové čerpadlo. 

 
Je teplotný rozdiel indikovaný 
regulátorom príliš malý? 

 
 
 

  Nie   Áno 

 
 
 
 
 
 
Prepnite medzi sebou 
„ΔT on“ a „ΔT off“. 

 
     Nie          O.k. 

Príčinou môže byť zanesený 
lapač nečistôt v solárnom 
okruhu.

          Nesprávne umiestnený sní- 
mač na výstupe z kolektora 

 

          Áno 
 

 
 

   Vyčistiť lapač nečistôt. 

Nie    Áno Umiestnite kolektorový 
snímač na potrubie vedúce 
teplonosnú látku z kolektora 
do sústavy; použite k tomu 

Možnosť kontroly 
voliteľnou špeciálnou 
funkciou pre trubicové 
kolektory? 

ponornú trubicu príslušného 
kolektora. 

 
 

Čerpadlo sa rozbehne neskoro a príliš skoro sa zastaví Teplotné diferencie medzi zásobníkom a kolektorom 
sa extrémne zvýšia za prevádzky, kolektorový okruh 
nie je schopný prenášať teplo. 

 
 

Je počiatočná teplotná 
diferencia „ΔT on“ príliš 
vysoká? 

 
Porucha solárneho čerpadla? 

 
Nie Áno  

Prepnite medzi sebou 
„ΔT on“ a  „ΔT off“ 

Nie                Áno  
Skontrolujte a prípadne ho 
premiestnite. 

 
Nevhodne 
umiestnený teplotný 
snímač na výstupe z 
kolektora. 

 
 

Zanesený výmenník tepla 
vodným kameňom? 

 Nie   Áno 

Áno  
V prípade potreby aktivujte 
funkciu pre trubicové 
kolektory

Odstráňte vodný kameň. 

O.k. Upchaný výmenník tepla? 
 
 

Nie Áno  
Vyčistite výmenník. 

 
 
 

Príliš malý výmenník tepla? 
 
 

Áno Prepočítajte potrebnú 
teplosmennú plochu      
výmenníka. 
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a b 
Počas noci dochádza k vychladzovaniu zásobníka 

Skontrolujte spätnú 
klapku v cirkulačnom 
potrubí vody; o.k.? 

Skontrolujte taktiež činnosť 
ďalších čerpadiel zapojených 
k zásobníku. 

 
Pracuje solárne 
čerpadlo počas 
noci? 

 
 Áno Nie 

 
Nie Áno 

 
 

Teplota kolektora je v noci 
vyššia ako teplota okolia? 

 
 
Nie Áno 

 
Skontrolujte na regulátore 
zapnuté funkcie. 

 
 

Skontrolujte, či správne 
pracujú spätné klapky na 
prívodnom a spätnom 
potrubí, prípadne ich 
vyčistite alebo vymeňte. 

 
Cirkulácia spôsobená 
gravitáciou je v cirkulačnom 
potrubí príliš silná. Použite 
výkonnejšiu spätnú klapku s 
vyšším odporom, alebo 
inštalujte za obehové 
čerpadlo elektricky ovládaný 
2-cestný ventil a zapojte ho 
tak, že bude otvorený po 
dobu prevádzky čerpadla, pri 
vypnutí čerp. uzavrite okruh. 

Skontrolujte alebo vymeňte 
spätnú klapku. 

 
 
 
 
 

Zapojte čerpadlo a 2-cestný 
ventil paralelne a znovu 
aktivujte cirkuláciu. 

 
Je tepelná izolácia dostatočná? 

 
 
 

 
Áno Nie 

 
 

Je tepelná izolácia zásobníka 
dostatočne tesne pripevnená? 

 
Zmeňte hrúbku izolácie. Čerpadlo solárneho okruhu nepracuje, i keď je 

teplota kolektora zreteľne vyššia ako teplota 
v zásobníku. 

 
Áno Nie Pridajte alebo vymeňte izolačný 

materiál. Poriadne 
zafixujte k zásobníku. 

 
Sú kontakty pripojenia 
zásobníka dostatočne 
izolované? 

Áno Nie Zaizolujte pripojovacie kontakty. 

 
Bliká kontrolka prevádzky? 

 
 
 

Áno   Nie 
 
 
 

Rozbehne sa obeh. čerpadlo 
pri ručnom ovládaní? 

 

Napájací prúd bol prerušený; 
skontrolujte poistky, príp. 
chybné vymeňte 
a skontrolujte zdroj napájania. 

 
 
 

Nastavená tepl. diferencia 
pre zapnutie obehového 
čerpadla je príliš vysoká; 
zvoľte a nastavte vhodnej-

Tečie teplá voda späť do 
kolektora? 

Nie    Áno

Zameňte pripojenie 
a nechajte vodu prúdiť do 
odpadu. Došlo k zníženiu 
tepelných strát zásobníka? 

        Nie                       Áno šiu hodnotu. 

   Zopne regulátor napájací prúd 
obehového čerpadla? 

 
 
 
 

Pracuje čerpadlo 
cirkulácie 
nepretržite? 

 
Nie Áno 

Nie Áno 
Nie 

 
      O.k. 

 
Použite obehové čerpadlo 
s časovým spínačom 
a spínacím termostatom 
(zefektívnenie cirkulácie). 

 
  Áno 

Je obeh. čerpadlo zaseknuté? 
 

Áno 
 

Pretočte rotor obehového 
čerpadla ručne (prípadne s 
použitím skrutkovača); začne 
čerpadlo pracovať? 

 

 
Vypnite obehové čerpadlo a 
uzavrite uzatvárací ventil na 
jednu noc. Došlo k zníženiu 
tepelných strát zásobníka? 

 
 

Áno Nie 

 
 
 
 

Skontrolujte čerpadlo 
vykurovacieho okruhu s 
ohľadom na nočnú 
prevádzku a správnu funkciu 
spätnej klapky. Je problém 
vyriešený?

 
 
 

Skontrolujte poistky 
v regulátore; sú v poriadku? 

 
      Nie        Áno 

 
   Nie 

 
 

Obehové čerpadlo je chybné, 
vymeňte ho za nové. 

a Vymeňte chybné poistky. 

Nie 

Regulátor sa zdá byť pokazený 
- nechajte ho opraviť, alebo 
vymeniť za nový. 

 
 

b 
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7 - Prídavné zariadenia 

 

DeltaSol® BS Plus je vybavený rozhraním zbernice RESOL VBus, ktorá slúži pre dátovú komunikáciu medzi 
regulátorom a RESOL VBus modulmi alebo medzi regulátorom a PC. Pripojenie je realizované pomocou dvoch 
vodičov bez ohľadu na polaritu. 

 
Pripojenie externých modulov 

K dátovej zbernici je možné pripojiť jeden alebo viac RESOL VBus modulov: 
- RESOL WMZ-M1 modul kalorimetra 
- RESOL GA 3 veľké displeje 
- RESOL DL 2 ukladanie dát (Datalogger) 
- RESOL DFA 2 diaľkové zobrazenie dát 

 
RESOL WMZ-M1 
Kalorimeter sa do systému aplikuje pre presné určenie hodnoty dodaného 
množstva tepla vďaka pripojeniu dvoch senzorov teploty a prietokomeru. 
Zapojenie je zachytené na obrázku vpravo. Univerzálny modul kalorimetra pre 
solárne a vykurovacie systémy zobrazuje na grafickom displeji teplotu 
vykurovacej vody a spiatočky, množstvo tepla, prietok a stav senzora v prípade 
poruchy. Kalorimeter sa vo väčšine prípadov používa v rozsiahlych solárnych 
a vykurovacích systémoch, kedy je potreba mať prehľad, koľko tepla bolo 
dodaného do určitého spotrebiča, väčšinou sa aplikuje so zapojeným 
Dataloggerom, ktorý ukladá získané dáta. Schéma zapojenia kaskádového 
zapojenia je na obrázku nižšie. 

 

 
 
RESOL GA 3 
Moduly veľkého displeja sa aplikujú k prehľadnej vizualizácii dodaného tepla, teplôt na kolektore a v zásobníku. 

 
RESOL DL 2 
Datalogger umožňuje získavať a ukladať veľké množstvo dát z regulátora. Pre jednoduchú orientáciu v získaných 
dátach má DTL2 integrované webové rozhranie. Prenos uložených údajov z vnútornej pamäti DL2 do počítača sa 
môže previesť 3 spôsobmi: 

- pomocou SD karty 
- priame pripojenie dataloggeru k počítaču 
- pripojenie routera v prípade vzdialeného prístupu 

 
RESOL DFA 2 
Tento externý modul umožňuje zobrazenie dát z regulátora do vzdialenosti 50 m od inštalácie DeltaSol BS Plus. 
Prepínaním na jednoriadkovom displeji DFA 2 sa zobrazujú tieto hodnoty získané z regulátora: teploty zo 4 senzorov, 
prevádzková doba solárneho systému, stav nabíjania spotrebiča a prípadné poruchy na regulátore. Externý modul 
zvyšuje komfort solárneho systému. 

 
Pripojenie k PC 

Prenos dát do osobného počítača sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi pomocou: 
- prepojovacieho adaptéra VBus®/LAN 
- prepojovacieho adaptéra VBus®/USB 

 
VBus®/LAN 
Modul sprostredkováva priame pripojenie regulátora do PC alebo do routera, tým je možné získavať dáta z regulátora 
prostredníctvom miestnej počítačovej siete. 

 
VBus®/USB 
Tento modul umožňuje priame spojenie regulátora a osobného počítača cez USB rozhranie. 

 
Obidva spôsoby pripojenia zahŕňajú vyhodnocovací nástroj RSC (RESOL Service Center Software), ktorým je možné 
parametre regulátora meniť a namerané hodnoty odčítať, spracovávať a vizualizovať. Program umožňuje pohodlnú 
kontrolu funkcií. 
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Symbol Špecifikácia 
S1 / COL Snímač kolektora 
S2 / TST1 Spodný snímač zásobníka 
S3 / TSTU Horný snímač zásobníka 
S4 / TST2 Snímač zásobníka 2 

R1 Solárne čerpadlo 
R2 Čerpadlo doohrevu 

 

8 - Doporučené nastavenie regulátora 

 

Doporučené nastavenie jednotlivých parametrov regulácie u najbežnejšie zapájaných solárnych okruhov (Arr2, 
Arr5 a Arr9) od firmy ATTACK. 

 

8.1. - Nastavenie solárneho okruhu Arr2 

Solárny systém so sekundárnou výmenou tepla do ďalšieho zásobníka s 1 zásobníkom (zás. 2 je nezávislý na priamom 
solárnom ohreve), s 2 obehovými čerpadlami a 4 teplotnými snímačmi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad zapojenia: ploché kolektory, dĺžka rozvodov 5 - 6 m 
 

DT 0 6 OREC OFF n1MN 30 
DT F 4 O TC OFF n2MN 30 
DT S 10 DT3O 6 HND1 auto 
RIS 2 DT3F 4 HND2 auto 
S MX 60 DT3S 10 LANG Eng 
EM 140 RIS3 2 PROG -- 
OCX ON MX3O 6 VERS -- 
CMX 120 MX3F 58   
OCN OFF MN30 5   
OCF OFF MN3F 10   
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8.2. - Nastavenie solárneho okruhu Arr5 

Zapojenie 2-zásobníkového solárneho systému s ventilovou logikou. V okruhu sú 2 zásobníky, 1 solárne čerpadlo, 
3 snímače a 1 trojcestný ventil. Pre vyváženie tepelného výkonu je možné prípadne použiť Snímač S4/TRF. 

 
 

  
Symbol Špecifikácia 

S1 / COL Snímač kolektora 
S2 / TST1 Snímač zásobníka 1 
S3 / TST2 Snímač zásobníka 2 
S4 / TRF Snímač na meranie 

množstva dodaného tepla 
(volitelné) R1 Solárne čerpadlo 

R2 3cestný ventil 
 
 

Príklad zapojenia: ploché kolektory, dĺžka rozvodov 5 - 6 m 
 

DT 10 6 OCX ON MEDT 1 
DT 1F 4 CMX 120 MED% 45 
DT 1S 10 OCN OFF nMN 30 
RIS 1 2 OCF OFF HND1 auto 
S 1MX 60 PRIO 1 HND2 auto 
DT 20 6 tSP 2 LANG Eng 
DT 2F 4 tRUN 15 PROG -- 
DT 2S 10 OREC OFF VERS -- 
RIS 2 2 O TC OFF   
S 2MX 60 OHQM ON   
EM 140 FMAX 6   
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8.3. - Nastavenie solárneho okruhu Arr9 

Solárny systém s vykurovaním a vratnou cirkuláciou do zásobníka. V okruhu sa nachádza 1 zásobník, 1 solárne 
čerpadlo, 1 čerpadlo pre vykurovací okruh, 1 trojcestný ventil a 4 teplotné snímače. 

 
 
 

 
 

Symbol Špecifikácia 
S1 / COL Snímač kolektora 
S2 / TSTL Spodný snímač zásobníka 
S3 / TSTU Horný snímač zásobníka 
S4 / TRET Snímač spiatočky vykurovacieho okruhu 

R
1 

Solárne čerpadlo 
R
2 

3cestný ventil 
 

Príklad zapojenia: ploché kolektory, dĺžka rozvodov 5 - 6 m 
 

DT 0 6 CMX 120 nMN 30 
DT F 4 OCN OFF HND1 auto 
DT S 10 OCF OFF HND2 auto 
RIS 2 OREC OFF LANG Eng 
S MX 60 O TC OFF PROG -- 
EM 140 DT3O 6 VERS -- 
OCX ON DT3F 4   
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Fax:	 +421	43	4003	106
E-mail:	kotle@attack.sk
Web:	 www.attack.sk

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions 
of boilers without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen 
Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой 
право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. 
• Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l‘avertissement 
précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
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