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1 Inleiding

1 Inleiding
1.1 Doel van de handleiding
Dit document verstrekt informatie over de zonneregelaar SystaSolar Aqua II. Hierin
vindt u o.a. informatie over:
• Veiligheid
• Werking
• Bediening
• Bediening
• Onderhoud

1.2 Doelgroep van de handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de installatie.

1.3 Toepasselijkheid van de handleiding
Dit document is geldig voor zonneregelaar SystaSolar Aqua II vanaf versie V1.20
11/2013.

1.4 Bijbehorende documenten
Voor de gebruiker
• Gebruiksaanwijzing solar regelaarSystaSolar Aqua II
• Gebruiksaanwijzing solar pompstation STAqua II
Voor de installateur
• Handleiding voor installatie en in bedrijf nemen voor solar regelaar SystaSolar
Aqua II
• Handleiding voor installatie en in bedrijf nemen solar pompstation STAqua II
• Montagehandleiding golfslangset CPC Star met twee voelers

1.5 Bewaren van de documenten
De eigenaar moet de documentatie zodanig opbergen dat ze te allen tijde beschikbaar is.

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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2 Pictogrammen en presentatieregels
2.1 Toegepaste pictogrammen
De volgende symbolen worden in de voorliggende handleiding gebruikt:
GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schokken

GEVAAR
Waarschuwingsaanwijzing die wijst op het gevarenniveau

2.2 Presentatieregels
In deze handleiding worden de volgende de volgende hulpmiddelen gebruikt:
Formaat

Beschrijving

Tekst

Productnamen en productbenamingen
Bijvoorbeeld: SystaComfort
Kruisverwijzingen naar andere documenten
Bijvoorbeeld: Informatie over onderhoud vindt u in de handleiding Onderhoud en storingen verhelpen.

Tekst

Menupunt
Bijvoorbeeld: Meetwaarden opvragen
Selectie en instellingen
Bijvoorbeeld: Selecteer de automatische bedrijfsmodus

Tekst > Tekst

Menupad. De volgorde van de menu's wordt weergegeven door het teken ">".
Bijvoorbeeld: Meetwaarden opvragen > Opslagtemperatuur

"Tekst"

Bewoording en visuele taal
Bijvoorbeeld: Plaats de stop in de "Aansluiting pelletsbrander".

[32]

Verwijzing naar paginanummers
Bijvoorbeeld: Voor meer informatie zie hoofdstuk "Voorschriften [12]".

Aanwijzing bestaande uit één handeling

Aanwijzingen die uitsluitend uit één handeling bestaan of waarbij geen tijdsgebonden volgorde van verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd.
► Handelingsstap

Aanwijzing bestaande uit meerdere
handelingen

Aanwijzingen die uit meerdere handelingen bestaan waarbij een tijdsgebonden
volgorde van verschillende handelingen belangrijk is.
1. Eerste handelingsstap
Tussenresultaat
2. Tweede handelingsstap
→

6

Einderesultaat
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3 Voor uw veiligheid
3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen
De installatie, inbedrijfstelling en werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend door gespecialiseerde installateurs worden uitgevoerd.
Elektrische schokken

Elektrische aansluitingen staan onder spanning. Ze kunnen elektrische schokken
veroorzaken.
► Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door gespecialiseerde installateurs worden uitgevoerd.
► Vergewis u ervan dat stroomgeleidende delen niet nat kunnen worden.
► Volg de geldende voorschriften.

Brandwonden

Het water aan het afnamepunt kan zeer heet worden en brandwonden veroorzaken.
► Ga voorzichtig te werk met verwarmingswater bij het warmwaterafnamepunt.
► Bescherm kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens.

Omgeving

► Bescherm het apparaat tegen vloeistoffen en permanente blootstelling aan
een hoge luchtvochtigheidsgraad.
► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur continu tussen 5 en 50 °C ligt.

Onderbreking van de stroomvoorziening

Onjuiste buitenbedrijfstelling van de zonneregelaar kan de zonne-installatie beschadigen.
► Om de werking van de vorstbescherming te garanderen, moet u nagaan of de
stroomvoorziening van de zonneregelaar alleen wordt onderbroken in noodgevallen of bij reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de zonne-installatie.

3.2 Waarschuwingen
De waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding worden gemarkeerd met pictogrammen en signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord verwijzen
naar het gevarenniveau.
Opbouw van waarschuwingen
De waarschuwingen die voor elke handeling staan, worden als volgt weergegeven:
GEVAAR
Type en bron van het gevaar
Uitleg over het type en bron van het gevaar
► Maatregelen om het gevaar te voorkomen
Betekenis van signaalwoorden
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GEVAAR

Rechtstreeks levensgevaar of gevaar voor zwaar letsel wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

Mogelijk gevaar voor zwaar letsel wanneer dit gevaar niet
wordt vermeden.

LET OP

Gevaar voor licht letsel wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

AANWIJZING

Materiële schade wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

7

3 Voor uw veiligheid
3.3 Conformiteit
Hiermee verklaren wij als fabrikant dat dit product aan de volgende EG-richtlijnen
voldoen:
• 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
• 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit

3.4 plichten van de gebruiker
Volg onderstaande aanwijzingen om een storingsvrije werking van het apparaat te
garanderen:
• Doe voor montage, inbedrijfstelling en onderhoud van het apparaat een beroep op een gespecialiseerde installateur.
• Laat de installateur u informeren over uw installatie.
• Voer de vereiste controles en onderhoudswerkzaamheden uit.
• Laat beschadigingen aan het apparaat onmiddellijk verhelpen door een gespecialiseerde installateur.
• Voer alleen de werkzaamheden uit die in de voor u bestemde handeling worden beschreven.
• Bewaar de handleidingen in de buurt van het apparaat.

8
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4 Productbeschrijving
4.1 Gebruik
4.1.1 Eigenlijk gebruik
De solar regelaar SystaSolar Aqua II is uitsluitend bedoeld voor de bediening van
solar pompstations die werken op basis van met water gevulde vacuumbuis-collectoren.
De solar regelaar SystaSolar Aqua II mag uitsluitend in combinatie met het solar
pompstation STAqua II in gebruik genomen en bediend worden.
De solar regelaar SystaSolar Aqua II kan alleen of in combinatie met de verwarmingsregelaar SystaCompact of SystaComfort II bediend worden.
4.1.2 Oneigenlijk gebruik
Voor schade als gevolg van onbedoeld gebruik zijn fabrikant en leverancier niet
verantwoordelijk.

4.2 Overzicht solar regelaar

1

SystaSolar Aqua II
77 ºC

34 ºC

2

Apparaatoverzicht solar regelaar
1

touchscreen

2

Afdekking aansluitklemmen

4.3 Beschrijving van de werking
De zonneregelaar SystaSolar Aqua II is een bestanddeel van het zonnestation STAqua II.
De zonneregelaar regelt via de zonnepomp de warmte-uitwisseling tussen de met
water gevulde buiscollectoren en de boiler.
Boilers kunnen zijn:
• Verwarmingsbufferboiler
• Drinkwaterboiler met interne warmtewisselaar
• Combiboiler
De regeling van de zonneregelaar vereist de volgende meetwaarden:
• Buitentemperatuur BTC
• Collectortemperatuur ZUT
• Temperatuur in de aanvoer solar leiding TSV

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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• Temperatuur in de zonneretourleiding
• Temperatuur in het bovenste deel van de boiler TW (optioneel)
• Temperatuur in het bovenste deel van de boiler 2 TW2 (optioneel)
Uitsluitend bij installaties met twee boilers
• Volumestroom
De zonneregelaar toont meetwaarden en het zonne-energierendement op het display.
4.3.1 Aanpassing aan de zonne-installatie
De zonneregelaar voert zelfstandig meetprogramma's uit. Hij registreert alle waarden die voor de regeling noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld collectorpaneel en inhoud van buisleidingen.
De zonneregelaar berekent op deze waarden de voor de installatie geschikte volumestroom.
De zonneregelaar stelt zelfstandig de volumestroom in met behulp van de volumestroomsensor en regelbare zonnepomp.
4.3.2 Berekening van de opslagtemperatuur
De zonneregelaar berekent de boilertemperatuur gebaseerd op een van de volgende temperatuursensoren:
• Temperatuursensor op de zonneretourleiding
Deze temperatuursensor zit in het zonnestation en is in de volumestroomsensor geïntegreerd.
• Temperatuursensor TW (optioneel)
Indien deze temperatuursensor aan het bovenste deel van de boiler is gemonteerd.
• Temperatuursensor TWB van de boiler (optioneel)
Indien de zonneregelaar via een BUS-verbinding is verbonden met verwarmingsregelaar SystaComfort. Temperatuursensor TWB is aangesloten op de
verwarmingsregelaar.
Afhankelijk van de boilertemperatuur schakelt de zonneregelaar de zonnepomp in
of uit.
4.3.3 In- en uitschakelen van de solarpomp
De zonnepomp transporteert het water dat in de collectoren is verwarmd naar de
boiler.
Zonnepomp schakelt met vertraging
in

De zonneregelaar schakelt de zonnepomp pas na het verlopen van een inschakelvertraging in. Dat heeft de volgende voordelen:
• Er wordt met beperkt stroomverbruik veel zonnewarmte naar de boiler getransporteerd.
• Het water in de boiler wordt snel verwarmd tot de ingestelde instelwaarde
voor warm water. Hierdoor hoeft de verwarmingsketel niet zo vaak na te verwarmen.
De inschakelvertraging begint zodra aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
• De collectortemperatuur is meer dan 10 K hoger dan de ingestelde instelwaarde voor warm water.
• De collectortemperatuur is meer dan 10 K hoger dan de boilertemperatuur.
De inschakelvertraging bedraagt maximaal 10 minuten.

Zonnepomp schakelt onmiddellijk in

De zonnepomp schakelt in de volgende gevallen onmiddellijk uit:
• De collectortemperatuur is hoger dan 80 °C.

10

THBEnl2126 01/15 V 1.4

4 Productbeschrijving
Zonnepomp schakelt uit

De zonnepomp schakelt in de volgende gevallen uit:
• De collectortemperatuur is lager dan de ingestelde instelwaarde warm water
+ 5.
• De collectortemperatuur is lager dan de boilertemperatuur + 5
• 10 minuten na het inschakelen, als de collectortemperatuur lager is dan 80
°C.
• Het water in de boiler heeft de maximale boilertemperatuur bereikt.
• Bij installaties met twee boilers: Het water in beide boilers heeft de desbetreffende maximale boilertemperatuur bereikt.

Aanschuiven

De zonneregelaar kan de temperatuur in de buiscollectoren alleen exact meten als
de zonnepomp is ingeschakeld. Daarom wordt de zonnepomp, samenhangend
met de collectortemperatuur, kort ingeschakeld. Dit "aanschuiven" gebeurt alleen
overdag.
4.3.4 Diagnose en zelfcorrectie
De diagnosefunctie controleert alle functies van het zonnestation en zorgt ervoor
dat de maximaal mogelijke winst uit zonne-energie wordt gehaald.
Indien nodig voert de zonneregelaar tests uit om de oorzaak van storingen te registreren.
Kleinere storingen kan de zonneregelaar zelfstandig oplossen, bijvoorbeeld door
een speciaal ontluchtingsprogramma te starten, het uur te corrigeren of de volumestroom te verhogen.
Storingen die de zonneregelaar niet zelfstandig kan oplossen en storingen die de
vorstveiligheid of het zonne-energierendement kunnen beïnvloeden, worden als
storingsmelding op het display weergegeven.
4.3.5 Registratie van de winst uit zonne-energie
De zonneregelaar registreert de opbrengst uit zonne-energie met behulp van de
volgende meetwaarden:
• Temperatuurverschil tussen solar aanvoerleiding en solar retourleiding
• Volumestroom
Het zonne-energievermogen resulteert door de optelling van de volgende twee
waarden:
• Dagrendement
• Totaal rendement
Beide waarden worden opgeslagen en kunnen ook na een stroomuitval worden
opgeroepen.
De dagopbrengst wordt automatisch gewist om middernacht. Het totale rendement kan handmatig worden gewist.
4.3.6 Installaties met twee buffervaten
U kunt bij zonne-energiesystemen met twee buffervaten vastleggen, volgens welke strategie de zonne-energie in het buffervat moet worden gebracht.

Voorrang buffervat 1

Eerst wordt het water in buffervat 1 op de ingestelde vereiste waarde voor warm
water verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep altijd op het telkens koudere
buffervat over, tot het water in de beide buffervaten de maximale opslagtemperatuur heeft bereikt. Dan schakelt de solarpomp uit.

Maximum buffervat 1

Eerst wordt het water in buffervat 1 op de ingestelde maximale opslagtemperatuur verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep over op buffervat 2.
Het water in buffervat 2 wordt op de ingestelde maximale temperatuur voor buffervat 2 verwarmd. Dan schakelt de solarpomp uit.

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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Voorrang buffervat 2

Eerst wordt het water in buffervat 2 op de ingestelde vereiste waarde voor warm
water verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep altijd op het telkens koudere
buffervat over, tot het water in de beide buffervaten de maximale opslagtemperatuur heeft bereikt. Dan schakelt de solarpomp uit.

Maximum buffervat 2

Eerst wordt het water in buffervat 2 op de ingestelde maximale temperatuur voor
buffervat 2 verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep over op buffervat 1.
Eerst wordt het water in buffervat 1 op de ingestelde maximale opslagtemperatuur verwarmd. Dan schakelt de solarpomp uit.
4.3.7 Installaties met verwarmingsondersteuning
Als het solar pompstation via een tuningset aan een verwarming is aangesloten,
kunt u aan de solar regelaar de maximale aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits instellen.
U kunt vastleggen volgens welke strategie de zonne-energie in het buffervat en in
de verwarming moeten worden ingebracht.

Voorrang buffervat 1

Eerst wordt het water in het buffervat op de ingestelde vereiste waarde voor
warm water verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep over op de verwarming.
Als de temperatuur in de verwarmingsretour de opslagtemperatuur overschrijdt,
schakelt de omschakelklep terug op het buffervat.
De omschakelklep schakelt zolang tussen buffervat en verwarming heen en weer
tot aan de twee volgende voorwaarden voldaan is:
• Het water in het buffervat is op de ingestelde maximale opslagtemperatuur
verwarmd.
• De temperatuur in de verwarmingsretourleiding overschrijdt de maximale aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits.
Dan schakelt de solarpomp uit.

Maximum buffervat 1

Eerst wordt het water in buffervat op de ingestelde maximale opslagtemperatuur
verwarmd. Daarna schakelt de omschakelklep over op de verwarming.
Als de temperatuur in de verwarmingsretour de ingestelde maximale aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits overschrijdt, schakelt de solarpomp uit.
4.3.8 Vorstbescherming
De vorstbescherming wordt geactiveerd, zodra de buitentemperatuur lager is dan
3 °C.
De zonneregelaar berekent het noodzakelijke pompdebiet om de collector en de
buisleidingen vorstvrij te houden.
De vorstbescherming wordt beëindigd, zodra de buitentemperatuur meer dan 12
uur hoger is dan 4 °C.
4.3.9 Bescherming tegen oververhitting
De oververhittingsbescherming wordt geactiveerd, zodra de collectortemperatuur
lager is dan 115 °C. De zonnepomp blijft om veiligheidsredenen uitgeschakeld.
Dit geldt ook in de bedrijfsmodi Test en Hand.
De oververhittingsbescherming verhindert dat de zonnepomp wordt ingeschakeld
zolang er waterdamp in de collector zit.
De oververhittingsbescherming wordt gestopt zodra de collectortemperatuur lager
is dan 65 °C.
4.3.10 Dataregistratie
Aan de linkerkant van de zonneregelaar is er een geheugenkaart voor gegevensregistratie geplaatst.

12
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De volgende gegevens worden permanent geregistreerd:
• Meetwaarden
• Instelwaarden
• Regelaarstatus
• Storingsmeldingen
• Schakeltoestanden van de uitgangen van de zonneregelaar
U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken:
• SD-kaarten
• SD HD-kaarten
De contacten van de geheugenkaart moeten bij het insteken vooraan zichtbaar
zijn.
Aanwijzing

Raak het display kort aan alvorens de SD-geheugenkaart te verwijderen. De gegevensregistratie op de SD-geheugenkaart wordt gedurende ong. 10 minuten geblokkeerd. U kunt de SD-geheugenkaart veilig verwijderen, zonder dat gegevens
verloren gaan.
Om de geregistreerde gegevens te lezen, heeft u een speciale uitleessoftware nodig.

4.4 Werkingswijzen
Automatisch
Het solar pompstation loopt volgens de instellingen die in de systeemgegevens of
onder de instellingen werden uitgevoerd.
Hand
In deze bedrijfsmodus is de solarpomp ingeschakeld en het zoneventiel open.
In deze bedrijfsmodus kan de omschakelklep manueel in- en uitgeschakeld worden.
De bedrijfsmodus Hand alleen instellen als het solar pompstation gevuld is en de
doorstroming door de solarpomp gegarandeerd is. Anders kan de solarpomp oververhit geraken en daardoor vernield worden.
Test
Vereist voor het testbedrijf, uit te voeren door de installateur. In deze bedrijfsmodus kan de elektrische verbruiker manueel in- en uitgeschakeld worden.
Als er 30 minuten lang geen toets werd bediend, schakelt de solar regelaar automatisch in de bedrijfsmodus Automatisch.
Uit
Het solar pompstation is uitgeschakeld. Er wordt geen warmte naar het buffervat
getransporteerd. De vorstbescherming is gegarandeerd.

4.5 Koppeling met de verwarmingregelaar
De zonneregelaar kan door middel van een twee-aderige leiding (BUS-leiding) aan
verwarmingsregelaar SystaComfort II of SystaCompact worden gekoppeld.

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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Is een verwarmingsregelaar SystaComfort II of SystaCompact aangesloten, dan
wisselt de zonneregelaar via de BUS-verbinding gegevens uit met de verwarmingsregelaar:
• De ingestelde instelwaarde warm water en de boilertemperatuur TWB worden door de verwarmingsregelaar doorgegeven aan de zonneregelaar.
• Tijd en Datum worden door de verwarmingsregelaar doorgegeven aan de
zonneregelaar.
• De collectortemperatuur en het zonne-energierendement worden weergegeven op het bedieningspaneel van de verwarmingsregelaar.
• Storingsmeldingen worden op het bedieningspaneel van de verwarmingsregelaar weergegeven.

14
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5 Solar regelaar bedienen
5.1 Overzicht solar regelaar

1

SystaSolar Aqua II
77 ºC

34 ºC

2

Apparaatoverzicht solar regelaar
1

touchscreen

2

Afdekking aansluitklemmen

5.2 Overzicht bediening
U bedient de solar regelaar via het aanrakingsgevoelige screen (touchscreen).
Betekenis van de toetsen
Terug naar de standaarduitlezing

Curve tonen

Taal kiezen

Waarde wijzigen

Roep het hoofdmenu op

Waarde verhogen

Storingsweergave oproepen

Waarde verlagen

uit submenu terug naar vorig
menu

gewijzigde waarde bevestigen

naar boven bladeren op het
menuniveau

procedure afbreken

naar onder bladeren op het
menuniveau

waarde wissen

menupunt selecteren

In bedrijf nemen starten
verschijnt uitsluitend zolang er
nog geen eerste inbedrijfname
is uitgevoerd

Bedrijfsstatus
groen: Regelaarstatus
rood: Storing

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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Navigeren door het menu
De navigatie door de menu's werkt als volgt:

SystaSolar Aqua II
77 ºC

ga van de standaarduitlezing naar het hoofdmenu met behulp van

34 ºC

door het hoofdmenu bladeren met behulp van
: menupunt op het touchscreen aanraken

Menu
Meetwaarden

Solar opbrengst

of

Een submenu selecteren met
alternatief: menupunt opnieuw op het touchscreen aanraken

Instellingen
Systeemgegevens
Controle

Instellingen
Warm water beoogde temp.

Waarde wijzigen met
alternatief: Waarde op het touchscreen aanraken
naar het hoofdmenu teruggaan met behulp van

50 ˚C

naar de standaardweergave teruggaan met behulp van

5.3 Standaarduitlezingen
Afhankelijk van de bedrijfstoestand en opbouw van de installatie verschijnt een
van de volgende standaardschermen op het display van de zonneregelaar:
Standaardscherm regelbedrijfsmodus
De displays verschijnen afhankelijk van de bedrijfstoestand bij installaties met een
boiler zonder verwarmingsondersteuning.

SystaSolar Aqua II
77 ºC

34 ºC

SystaSolar Aqua II
77 ºC

47 ºC
34 ºC

Standaardscherm bij installaties met twee boilers
Dit display verschijnt bij installaties met twee boilers.

SystaSolar Aqua II
77 ºC
37 ºC
47 ºC
34 ºC
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5 Solar regelaar bedienen
Standaardscherm bij installaties met verwarmingsondersteuning
SystaSolar Aqua II

Dit display verschijnt bij installaties met verwarmingsondersteuning.

77 ºC

47 ºC
34 ºC

Betekenis van pictogrammen
De zonnepomp is ingeschakeld. Warm water wordt door de collector naar de boiler getransporteerd.
Zolang de zonnepomp is ingeschakeld, draait het pomppictogram.
De zonnepomp is ingeschakeld voor vorstbescherming.
De geheugenkaart voor de gegevensregistratie is geplaatst.
De geplaatste geheugenkaart is defect.
De zonneregelaar is via de BUS-verbinding verbonden met de verwarmingsregelaar
De volgende meetwaarden en gegevens worden weergegeven:
• Collectortemperatuur
• Boilertemperatuur in het onderste gedeelte van de boiler
Is er een temperatuursensor TW aangesloten, dan toont het display ook de
temperatuur in het bovenste gedeelte van de boiler.
• Test, Hand of Uit, als de bedrijfsmodus Automatisch niet is ingesteld
• MAX, wanneer de ingestelde maximale boilertemperatuur is bereikt
Aan de kleur van de boiler kunt u de volgende informatie ontlenen:
• De boilerkleur gaat van blauw naar rood zodra de boilertemperatuur in het
onderste gedeelte van de boiler de ingestelde instelwaarde voor warm water
bereikt.
• Bij een aangesloten temperatuursensor TW: De kleur van het bovenste gedeelte van de boiler gaat van blauw naar rood zodra de boilertemperatuur in
het bovenste gedeelte van de boiler de ingestelde instelwaarde voor warm
water bereikt.
Standaardscherm storing
SystaSolar Aqua II

Als er een storing optreedt, verschijnt het standaardscherm storing.
De kleur van de bedrijfsstatus

Storing
Storingscode 22
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gaat van groen naar rood.

Het storingsscherm met meer informatie opent u door op

of

te tikken.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Storingen".
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5 Solar regelaar bedienen
5.4 Overzicht hoofdmenu
U kunt de volgende submenu's kiezen:
• Meetwaarde - gemeten temperaturen en gemeten volumestroom tonen
• Solar opbrengst - het zonne-energievermogen, het dagelijkse en totale rendement weergeven, het totale rendement wissen
• Instellingen - gebruikersspecifieke waarden instellen
• Instl. gegevens - installatiespecifieke waarden instellen
Deze instellingen worden door de installateur uitgevoerd.
• Controle - storingen opvragen, storingscodes wissen
Andere instellingen worden door de installateur uitgevoerd.

5.5 Menustructuur gebruikersniveau
Hoofdmenu

Submenu

Menupunt
Collector

Meetwaarde
Menu
Meetwaarde

Collector

85,2 ˚C

Solar opbrengst

Solar retour

45,3 ˚C

Instellingen

Solar aanvoer

81,4 ˚C

Systeemgegevens

Buffer boven

65,1 ˚C

°C
100
50
0
Op tijdstip

Controle

Meetwaarden

Buitentemperatuur
collector

15,3 ˚C

Volumestroom

2,4 l/min

Maximale collectortemperatuur

91,3 ˚C

(1)

Meetwaarde

Menu
Meetwaarde

Collector 1

75,3 ˚C

Buitentemperatuur 1

- 1,4 ˚C

Collector 2

74,2 ˚C

Buitentemperatuur 2

- 1,3 ˚C

Solar opbrengst
Vermgn. solarsysteem

Solar opbrengst

Dagopbrengst

Instellingen

Totale opbrengst

Dagopbrengst

4,3 kW

kWh

23 kWh

20

4357 kWh

10

Systeemgegevens
Controle

18

0

Mo Wo Vr Zo Di Do Za

THBEnl2126 01/15 V 1.4

5 Solar regelaar bedienen
Hoofdmenu
Menu
Meetwaarden

Submenu

Menupunt

Instellingen
Warm water beoogde temp.

(2)

Solar opbrengst
Instellingen

50 ˚C

Systeemgegevens
Controle

(3)

Instellingen
Laadstrategie

Laadstrategie
Voorrang buffer 1

Voorrang buffer 2
Voorrang buffer 2

Max. buffer 1
Max. buffer 2

Instellingen
Op tijdstip

12:45

Instellingen
Op datum

25.10.2010

Instellingen
Taal

Taal
Deutsch

English
Nederlands

Francais
Italiano
Español

Instellingen
Werking van sneltoets

Sneltoets
Meetwaarde

Solar opbrengst
Taal

Taal

(1) Display verschijnt alleen wanneer een sensoromschakeling via een BUS-verbinding is aangesloten of tijdens de inbedrijfstelling werd aangesloten
2) De instelwaarde warm water is alleen instelbaar wanneer er geen BUS-verbinding naar de verwarmingsregelaar bestaat. Is een Sanitair Warm Water (SWW)- regelaar SystaExpresso via een BUS-verbinding verbonden met de zonneregelaar en
de verwarmingsregelaar, dan verschijnt de weergave "Instelwaarde boiler" in
plaats van "Instelwaarde warm water"

THBEnl2126 01/15 V 1.4
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5 Solar regelaar bedienen
(3) Het display verschijnt alleen bij installaties met twee boilers of bij installaties
met verwarmingsondersteuning

20
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6 Gebruik
WAARSCHUWING
Verbranding door verwarmingswater
Het water aan het afnamepunt kan zeer heet zijn.
► Ga voorzichtig te werk met verwarmingswater bij het warmwaterafnamepunt

6.1 Meetwaarden opvragen
U kunt de volgende meetwaarden opvragen:

Meetwaarde

Collector

85,2 ˚C

• Collectortemperatuur - gemeten aan de uitgang van de collector

Solar retour

45,3 ˚C

• Retour solar - gemeten in het solar pompstation

Solar aanvoer

81,4 ˚C

Buffer boven

65,1 ˚C

• Aanvoer solar - gemeten in het solar pompstation
• Buffervat boven (optioneel) - gemeten aan het buffervat
• Buitentemperatuur collector - gemeten in het kader van de collector
• Volumestroom - gemeten in het solar pompstation

Meetwaarden

Buitentemperatuur
collector

15,3 ˚C

Volumestroom

2,4 l/min

Maximale collectortemperatuur

91,3 ˚C

• maximale collectortemperatuur - automatische dagelijkse reset van de solar
regelaar
Extra bij de systemen met collectoren met verschillende oriëntatie op de zon (bv.
oostelijk en westelijk dak) of bij systemen met 2 strengen:
• Collectortemperatuur 1 - gemeten aan de uitgang van collector 1
• Buitentemperatuur 1 - gemeten in het kader van collector 1
• Collectortemperatuur 2 - gemeten aan de uitgang van collector 2

Meetwaarde

• Buitentemperatuur 2 - gemeten in het kader van collector 2

Collector 1

75,3 ˚C

Buitentemperatuur 1

- 1,4 ˚C

Collector 2

74,2 ˚C

Buitentemperatuur 2

- 1,3 ˚C

Handel als volgt om de meetwaarden op te vragen:
1. Hoofdmenu oproepen met
2. onder menu Meetwaarde bladeren met

of

3. Submenu kiezen met
4. in submenu bladeren met

of

verloop van de collectortemperatuur uitlezen
Collector

Handel als volgt om het verloop van de collectortemperatuur tijdens de laatste 36
uur uit te lezen:

°C
100

1. Collectortemperatuur als curve uitlezen met
50
0
Op tijdstip

Het verloop van de collectortemperatuur, gemiddeld over 10 minuten, verschijnt.
De tijdschaal verschuift elke 6 uur naar links.
2. terug met

6.2 Zonnewinst opvragen
Solar opbrengst
Vermgn. solarsysteem

Dagopbrengst
Totale opbrengst

4,3 kW

U kunt de winst uit zonne-energie, de dag- en totale winst opvragen en de totale
winst wissen

23 kWh

Handel als volgt om de winst uit zonne-energie op te vragen:

4357 kWh

1. Hoofdmenu oproepen met
2. naar menu Winst uit zonne-energie bladeren met

of

3. Submenu kiezen met
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6 Gebruik
Verloop van het dagrendement uit zonne-energie uitlezen
Handel als volgt om het verloop van het dagrendement tijdens de laatste 14 dagen uit te lezen:

Dagopbrengst

kWh
20

1. dagrendement uit zonne-energie als curve uitlezen met

10

2. terug met

0

Mo Wo Vr Zo Di Do Za

Totale winst wissen
Solar opbrengst
Totale opbrengst nu wissen?

Handel als volgt om de totale winst te wissen:
1. Totale winst wissen met
Opvraging Totale winst wissen? verschijnt.
2. bevestigen met

of annuleren met

6.3 Instellingen maken
Instellingen
Warm water beoogde temp.

U kunt verschillende specifieke gebruikerswaarden instellen:
• Vereiste waarde warm water
• Belastingsstrategie

50 ˚C

• Tijd
• Datum
• Taal
• Functie van de snelkeuzetoets
Handel als volgt om de instellingen te veranderen:
1. Hoofdmenu oproepen met
2. onder menu Instellingenbladeren met

of

3. Submenu kiezen met
4. in submenu bladeren met

of

6.3.1 Instellen van de vereiste waarde voor het warme water
Instellingen
Warm water beoogde temp.

50 ˚C

Als er een BUS-verbinding met de verwarmingsregelaar bestaat, wordt de vereiste
waarde voor warm water door de verwarmingsregelaar doorgegeven aan de solar
regelaar. In dat geval kunt u de vereiste waarde voor warm water uitsluitend hier
uitlezen.
Handel als volgt om de vereiste waarde voor warm water op de solar regelaar in te
stellen:
1. in het submenu Instellingen bij Warm water vereiste waarde bladeren
met
of

Instellingen
Warm water beoogde temp.

50 ˚C

2. Waarde veranderen met
Waarde verschijnt in het rood.
3. Waarde instellen met

of

4. bevestigen met
5. annuleren met
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6 Gebruik
6.3.2 Laadstrategie instellen
Deze uitlezing verschijnt uitsluitend bij apparaten met twee buffervaten en bij apparaten met verwarmingsondersteuning

Instellingen
Laadstrategie

Voorrang buffer 2

De instellers Voorrang buffervat 2 en max. buffervat 2 verschijnen uitsluitend bij
systemen met twee buffervaten.
U kunt instellen volgens welke strategie de zonne-energie in de buffervaten en in
de verwarming moeten worden ingebracht:
• Voorrang buffervat 1
Water in buffervat 1 op de ingestelde vereiste waarde warm water opwarmen, daarna altijd op het koudere buffervat of de verwarming overschakelen

Laadstrategie
Voorrang buffer 1

• Voorrang buffervat 2
Water in buffervat 2 op de ingestelde vereiste waarde warm water opwarmen, daarna altijd op het koudere buffervat overschakelen

Voorrang buffer 2
Max. buffer 1
Max. buffer 2

• Max. buffervat 1
Water in buffervat 1 op de maximale opslagtemperatuur opwarmen, daarna
altijd op buffervat 2 of de verwarming overschakelen
• Max. buffervat 2
Water in buffervat 2 op de maximale opslagtemperatuur opwarmen, daarna
altijd op buffervat 1 overschakelen
Handel als volgt om de laadstrategie in te stellen:
1. in het submenu Instellingen naar Laadstrategie bladeren met

of

2. laadstrategie wijzigen met
3. bladeren met

of

4. bevestigen met

of afbreken met

6.3.3 Instellen van tijd en datum
U kunt de tijd en de datum instellen.
Als er een BUS-verbinding met de verwarmingsregelaar bestaat, geeft de verwarmingsregelaar tijd en datum door aan de solar regelaar.
Instellen van de tijd
Handel als volgt om de tijd in te stellen:

Instellingen
Op tijdstip

1. in het submenu Instellingen bij Tijd bladeren met
12:45

of

2. Waarde veranderen met
Waarde verschijnt in het rood.
3. Waarde instellen met

of

4. bevestigen met
5. annuleren met
Datum instellen
Handel als volgt om de datum voor het warme water in te stellen:

Instellingen
Op datum

1. in het submenuInstellingen bij Datum bladeren met
25.10.2010

of

2. Waarde veranderen met
Waarde verschijnt in het rood.
3. Waarde instellen met

of

4. bevestigen met
5. annuleren met
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6.3.4 Instellen van de taal
U kunt de volgende talen instellen voor het menu:

Instellingen
Taal

• Duits
Nederlands

• Engels
• Frans
• Italiaans
• Spaans
• Nederlands

Taal
Deutsch

• Pools

English

Handel als volgt om de taal in te stellen:

Francais
Italiano

1. in het submenu Instellingen naar Taal bladeren met

Español

2. taal wijzigen met
3. bladeren met
4. bevestigen met

of

of
of afbreken met

6.3.5 Snelkeuzetoets instellen
U kunt instellen met welke functie de snelkeuzetoets in de standaarduitlezing bezet moet zijn:

Instellingen
Werking van sneltoets

• Meetwaarden
Taal

• Winst uit zonne-energie
• Taal
Handel als volgt om de snelkeuzetoets in te stellen:

Sneltoets
Meetwaarde

1. in het submenu Instellingen naar Functie van de snelkeuzetoets bladeren met
of

Solar opbrengst

2. wijzigen met

Taal

3. bladeren met
4. bevestigen met

of
of afbreken met

6.4 Regelprogramma
controle
Storingen

U vindt informatie in het bedieningsprogramma over opgetreden storingen en
kunt de bedrijfsmodus Hand instellen.
Alle andere instellingen en opvragingen voert de installateur uit.
Handel als volgt om het controleprogramma op te roepen:
1. Hoofdmenu oproepen met
2. naar menu Controle bladeren met

of

3. Submenu kiezen met
6.4.1 Opvragen van storingen
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Storingen".
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6.4.2 Bedrijfsmodus Hand instellen
In overleg met uw installateur kunt u de bedrijfsmodus Hand instellen.

Controle
Bedrijfsmodus

Ga als volgt te werk om de bedrijfsmodus Hand in te stellen:
Automatisch

1. Blader in het submenu Controle naar Bedrijfsmodus met behulp van de
toetsen
of
2. Wijzig met
3. Blader naar de bedrijfsmodus Hand met

Bedrijfsmodus
Automatisch

4. Bevestig met

of

of annuleer met

Uit
Test
Hand

6.5 Stroomuitval bij bevriezingsgevaar
Handel als volgt om het solar pompstation bij stroomuitval te beschermen tegen
vorst:
► Als er gevaar op vorst bestaat: Open het zoneventiel van het solar pompstation manueel, zie Gebruiksaanwijzing solar pompstation STAqua II
► Als er geen gevaar op vorst is: U moet geen bijzondere maatregelen nemen.
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7 Onderhoud

7 Onderhoud
De regelaar is onderhoudsvrij.
U kunt de oppervlakken met een bevochtigde doek afnemen.
Gebruik uitsluitend water voor de reiniging. Gebruik geen schurende middelen.

26
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8 Storingen
8.1 Opvragen van storingen
De zonneregelaar bewaakt de werking van de zonne-installatie. Wanneer er een
storing optreedt, zal de zonneregelaar eerst zelf proberen om de storing te corrigeren.
In de volgende gevallen activeert de zonneregelaar een storingsmelding:
• Bij storingen die de zonneregelaar niet zelf kan corrigeren
• Bij storingen die de vorstbeveiliging beïnvloeden
• Bij storingen die het energierendement beïnvloeden
Bij een storing verschijnt op het display in plaats van de standaardmelding "Normale bedrijfmodus" de standaardmelding "Storing".
Bovendien activeert de zonneregelaar een signaaltoon.
De signaaltoon is 's morgens en 's avonds gedurende 30 minuten hoorbaar, tot u
de storing verhelpt.
► Tik op het display om de signaaltoon te stoppen.
SystaSolar Aqua II

Handel als volgt om de storingen op te vragen:
1. in de standaarduitlezing Storing de storinguitlezing oproepen met

Storing
Storingscode 22

of

storingscode en storing worden uitgelezen.
2. actuele storing wissen met
3. terug met

Störungen
Storing Solar

Storingscode 22
Uitval collectorsensor

8.2 Verhelpen van storingen
Ga als volgt te werk wanneer er een storing optreedt:
1. Raak het display kort aan om de signaaltoon uit te schakelen
2. Noteer de storingscode en storing
3. Neem onmiddellijk contact op met een installateur
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27

9 Buiten gebruik stellen

9 Buiten gebruik stellen
9.1 Tijdelijke buitenbedrijfstelling van het toestel
► Vergewis u ervan dat de zonneregelaar tijdens langere afwezigheid in de bedrijfsmodus Automatisch blijft werken.
► Onderbreek nooit de stroomvoorziening om vorstbescherming te garanderen.
AANWIJZING
Installatieschade door vorst bij onderbreking van de stroomvoorziening
De zonne-installatie is met water gevuld.
Wanneer de stroomtoevoer van de zonne-installatie wordt onderbroken, werkt
de vorstbescherming niet meer en kan bij lage temperaturen de zonne-installatie
bevriezen.
► Bij buitentemperaturen lager dan 2 °C de regelaar maximaal 15 minuten
stroomloos schakelen
► Bij buitentemperaturen lager dan -5 °C de regelaar maximaal 10 minuten
stroomloos schakelen
► Bij buitentemperaturen lager dan -10 °C de regelaar maximaal 5 minuten
stroomloos schakelen
► Voor langer durende werkzaamheden moet de installateur de zonne-installatie en het zonnecircuit volledig legen.
► Collectoren met perslucht leeg blazen

9.2 Definitieve buitenbedrijfstelling van het apparaat
► Geef uw installateur hiertoe opdracht.
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10 Recyclage
Apparaat, accessoires en transportverpakkingen bestaan merendeels uit recyclebare grondstoffen.
U kunt apparaat, accessoires en transportverpakkingen voor afvalverwerking inleveren bij inzamelingspunten.
► Volg de geldende landelijke voorschriften.

10.1 Recyclage van de verpakking
Transportverpakking wordt verwijderd door uw installateur.

10.2 Recyclage van het toestel
Het toestel en de accessoires behoren niet bij het huishoudelijk afval.
1. Zorg ervoor dat oude toestellen en eventueel aanwezige accessoires op de
juiste wijze worden afgevoerd.
2. Zorg ervoor dat de batterij die in het toestel zit, op de juiste wijze wordt afgevoerd.
3. Raadpleeg de toepasselijke nationale voorschriften.
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Onze Paradigma Producten worden exclusief verdeeld door:
SAX Sanitair
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