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Stacionární akumulační zásobník 
s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky 
(CD2). V obou verzích je součástí 
kompletní vybavení pro funkci 
solárního okruhu - digitální čerpadlová 
skupina a regulace včetně dalšího 
příslušenství.  

CD1 - Akumulační zásobník se solárním 

výměníkem pro ohřev teplé vody (teplé užitkové 

vody) prostřednictvím solárních kolektorů 

s čerpadlem (uzavřený tlakový solární systém).  

CD2 - Akumulační zásobník se solárním 

výměníkem a druhým výměníkem pro 

dodatečný zdroj tepla. Ohřev teplé vody je 

zajištěn prostřednictvím solárních kolektorů 

s čerpadlem (uzavřený tlakový solární systém) 

nebo druhým zdrojem tepla – plynovým kotlem.  

Zelios Compact CD1 může být kombinován s:  

- průtokovým kotlem CHAFFOTEAUX EVO např. 

PIGMA EVO, PIGMA Green EVO 

- kotlem s vestavěným zásobníkem CHAFFO-

TEAUX EVO např. SERELIA EVO, SERELIA 

Green EVO 

- jakýmkoli kotlem starší výroby nebo kotlem 

jiného výrobce 

Zelios Compact CD2 může být kombinován s:  

- kotlem pro externí zásobník CHAFFOTEAUX 

SYSTÉM EVO např. PIGMA SYSTEM EVO, 

TALIA Green SYSTÉM EVO 

- jakýmkoli kotlem starší výroby nebo kotlem 

jiného výrobce určený pro ohřev vody v externím 

zásobníku 

Výrobek je doporučen pro max. plochu 
solárních panelů 5,0 m2 a výkon kotle 
25 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snadná instalace a doprava 

 Instalované popruhy a nohy usnadní 
manipulaci a ustavení 

 Max. šířka pro dopravu 70 cm 

 Přístup ke všem prvkům z čela zařízení 

 Kompletní solární regulace včetně teplotních 
čidel  

 Jako zobrazovací jednotka EXPERT CONTROL 
(univerzální jednotka – termostat, dálkové 
ovládání – s možností zobrazit stav systému, 
množství sluncem vyrobené energie atd. 

 Průvodce spuštěním pro snadné uvedení do 
provozu.  

Všechny komponenty jsou namontovány 

 kompletní solární skupina včetně solární 
expanzní nádoby 

 motorický termostatický ventil na výstupu teplé 
vody, pojistný ventil na vstupu studené vody 

 nádobka na úkap glykolu, havarijní čidlo přehřátí 
Efektivita 

 Maximální účinnost a minimální údržba 

 Snadná montáž díky předem instalovaných 
komponent a instalace  

Inovativní design 

 Nový inovativní, kompaktní a elegantní design 

 Ovládací jednotka pod průhledným krytem 
 

 
 

 

ZELIOS COMPACT CD1, CD2  
Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím 

CD1 – jeden výměník, CD2 – dva výměníky 

 

  … teplo pro všechny 
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POPIS, TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 

 

 
1. Zásobník 

2. Přívod od solárního panelu 

3. Výstup k solárnímu panelu 

4. Odplynění solárního okruhu 

5. Manometr 

6. Expanze solární 16 l, s odvzdušněním 

7. Uzavírací ventil 

8. Plnící ventil 

9. Čerpadlo solárního okruhu - třístupňové 

10. Digitální průtokoměr, nastavení průtoku  

11. Sifon teplé vody 

12. Pojistný ventil zásobníku 

13. Uzavírací ventil 

14. Termostatický směšovací ventil 

15. Pojistný ventil solár (a nádoba pro úkapy) 

16. Havarijní termostat 

17. --- 

18. Solární regulace 

19. Zobrazovací jednotka – Expert Control 

   CD 1 CD 2 

150 200  200 300 

Maximální teplota 

Solárního okruhu 

°C 

90 90 

Okruhu kotle X 90 

Zásobníku – užitková voda 85 85 

Maximální přetlak 

Solárního okruhu 

bar 

10 10 

Okruhu kotle X 10 

Zásobníku – užitková voda 7 7 

Objem vody 

Výměník solárního okruhu 

l 

4,2 4,2 

Výměník okruhu kotle X 6,5 

Zásobníku – užitková voda 143 192  192 294 

Pro výrobu teplé vody 
1)

 116 179  179 256 

Plocha výměníku 
Výměník solárního okruhu 

m
2
 

0,85 0,85 

Výměník okruhu kotle X 0,80 

Tlaková ztráta 
Výměník solárního okruhu 

mbar 
13 13 

Výměník okruhu kotle X 12 

Solární ohřev 
Objem pro solární ohřev 

l 
116 179  179 256 

Výkon 
2)

 5,8 9,3  10,8 6,8 

Ohřev kotlem 

Objem pro ohřev kotlem l X 100 100 

Výkon 
2)

 kW X 13,3 7,5 

Dodávka ΔT=45 °C 
2)

 l/hod X 254 143 

Hmotnost – bez náplně kg 82 106  110 131 

Denní tepelná ztráta kWh/24hod 1,3 1,6  1,6 2,2 

Konstanta ochlazování Wh/l.K.den 0,20 0,18  0,19 0,17 

Elektrický příkon solárního okruhu W 50 50  50 50 

Stupeň elektrické ochrany IP X1 X1  X1 X1 

Elektrické napájení W / Hz 230 / 50 230 / 50 

Solární expanze 
Objem l 16 16 

Přetlak bar 2,5 2,5 
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ZÁKLADNÍ 
ROZMĚRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ČERPADLOVÁ SKUPINA - vestavěné oběhové 

třístupňové čerpadlo Grundfos Solar 15-65-3V-6-

7MT s manuální volbou otáček zajišťuje oběh 

teplonosné kapaliny. Charakteristika solárního 

čerpadla – využitelný výtlak na výstupu zařízení. 

 
SEŘÍZENÍ PRŮTOKU - pro seřízení průtoku 

teplonosné kapaliny je do skříně vestavěn 

regulační ventil průtoku a elektronický kontrolní 

průtokoměr. 

NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ - jsou použity 

ventily napouštění a vypouštění. Systém je 

doplněn prvky pro odvzdušnění a odplynění.  

VNITŘNÍ ROZVOD je proveden v mědi s tepelnou 

izolací.  

NÁDOBA ZÁSOBNÍKU je ocelová, svařovaná 

(z uhlíkové oceli). Vnitřní povrch nádoby je 

upraven vrstvou skloemailu s přídavkem titanu, 

vypáleným při teplotě 850 °C.  

DVOJITÁ OCHRANA PROTI KOROZI - zajištěna 

jednak klasickou hořčíkovou anodou a současně 

elektronickou PROTECH anodou). Jejich 

kombinací je zajištěna dlouhodobá životnost.  

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ je z bíle lakovaného plechu (RAL 

9016). Plášť je nesnímatelný. 

SOLÁRNÍ OKRUH se připojuje v levé horní části 

skříně a to na hladké měděné trubky o průměru 

18 mm. Umístění usnadňuje připojení trubek 

vedoucích ke kolektorům.  

PRO SPRÁVNĚ USAZENÍ je zásobník vybaven 

stavitelnými nožičkami. Pro dopravu je vybaven 

nosnými popruhy. Díky čelnímu dopojení lze 

zásobník instalovat do výklenků o minimálních 

rozměrech 950 x 890 mm.  

CD2 200 300 

A (mm) 1260 1782 

B (mm) 649 1170 

C (mm) 808 1330 

 

CD1 150 200 300 

A (mm) 965 1260 1782 

1. Výstup teplé vody Ø 3/4”G  
2. Vstup studené vody Ø 3/4”G  
3. Přívod od solárního kolektoru Ø 18 mm (svěrný spoj) 
4. Výstup do solárního kolektoru Ø 18 mm (svěrný spoj) 
5. Výměník kotle - přívod od kotle Ø 3/4”G  
6. Výměník kotle – výstup do kotle Ø 3/4”G 
7. Cirkulace teplé vody Ø 3/4”G 

1. 

2. 

5. 

6. 

7. 

3. 

4. 

1. 
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CHAFFOTEAUX kotel řady „EVO“ průtokový nebo vestavěný zásobník s ZELIOS COMPACT CD1 

POPIS FUNKCE – výrobní nastavení: Integrované 
solární čerpadlo zásobníku ZELIOS COMPACT 
CD1 se spustí, jakmile teplota sondy S1 solárního 
panelu stoupne nad 30 °C a současně je vyšší 
o 8 °C než teplota S2 ve spodní části zásobníku.  
Jakmile uživatel odčerpá teplou užitkovou vodu, 
voda je odebrána ze zásobníku, poté smíchána (v 
případě potřeby) se studenou vodou, aby byla 
zajištěna správná teplota teplé užitkové vody 
(max. 55 °C). 

Voda ze zásobníku prochází kotlem s průtokovým 
spínačem, který v případě potřeby vodu dohřeje. 
Kotel může být doplněn o čidlo na vstupu do kotle 
(konektor SOL), který trvale sleduje vstupní 
teplotu a na základě jeho informace kotel reaguje 
(nechá jen protékat nebo kotel startuje).  
 
Doporučeno v kombinaci s kotlem:  

- PIGMA EVO, PIGMA GREEN EVO 
- SERELIA EVO, SERELIA GREEN EVO 
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Kotel STARÝ nebo CIZÍHO VÝROBCE  průtokový s ZELIOS COMPACT CD1 

POPIS FUNKCE – výrobní nastavení: Integrované 
solární čerpadlo zásobníku ZELIOS COMPACT 
CD1 se spustí, jakmile teplota sondy S1 solárního 
panelu stoupne nad 30 °C a současně je vyšší 
o 8 °C než teplota S2 ve spodní části zásobníku. 
V případě absence slunečného záření je užitková 
voda ohřívána kotlem.  Pro zajištění tohoto ohřevu 
uvede solární regulace zásobníku 3cestný ventil 

(V1) do správné polohy a dá povel ke spuštění 
kotle (AUX1). 
Jakmile uživatel odčerpá teplou užitkovou vodu, 
voda je odebrána ze zásobníku, poté smíchána (v 
případě potřeby) se studenou vodou, aby byla 
zajištěna správná teplota teplé užitkové vody 
(max. 55 °C). 
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CHAFFOTEAUX kotel „EVO“ řady SYSTÉM pro externí zásobník s ZELIOS COMPACT CD2 

POPIS FUNKCE – výrobní nastavení: Integrované 
solární čerpadlo zásobníku ZELIOS COMPACT 
CD2 se spustí, jakmile teplota sondy S1 solárního 
panelu stoupne nad 30 °C a současně je vyšší 
o 8 °C než teplota S2 ve spodní části zásobníku.  
Při absenci slunečního záření je zásobník 
vyhříván kotlem na 60 °C (výchozí hodnota). Pro 
ohřev vody kotlem lze nastavit časový program – 

denní a noční teplota zásobníku a časový 
program.  
Jakmile uživatel odčerpá teplou užitkovou vodu, 
voda je odebrána ze zásobníku, poté smíchána (v 
případě potřeby) se studenou vodou, aby byla 
zajištěna správná teplota teplé užitkové vody 
(max. 55 °C). 
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Kotel STARÝ nebo CIZÍHO VÝROBCE  pro externí zásobník s ZELIOS COMPACT CD2 

POPIS FUNKCE – výrobní nastavení: Integrované 
solární čerpadlo zásobníku ZELIOS COMPACT 
CD2 se spustí, jakmile teplota sondy S1 solárního 
panelu stoupne nad 30 °C a současně je vyšší 
o 8 °C (výchozí nastavení) než teplota sondy S2 
ve spodní části zásobníku.  
Při absenci slunečního záření je zásobník ohříván 
kotlem. Pro zajištění tohoto ohřevu přepne 
regulace MACC 2S EVO 3-cestný ventil (V1) do 
správné polohy a dá na výstupním relé AUX1 
povel ke spuštění kotle (signál ON/OFF). 

Při absenci slunečního záření je zásobník 
vyhříván kotlem na 60 °C (výchozí hodnota). Pro 
ohřev vody kotlem lze nastavit časový program – 
denní a noční teplota zásobníku a časový 
program.  
Jakmile uživatel odčerpá teplou užitkovou vodu, 
voda je odebrána ze zásobníku, poté smíchána (v 
případě potřeby) se studenou vodou, aby byla 
zajištěna správná teplota teplé užitkové vody 
(max. 55 °C). 
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Výrobce:  CHAFFOTEAUX, vyrobeno v EU 

 
Obchodní zastoupení:  FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz 

 :  Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6         : 241 483 130    : 241 483 129    : info@flowclima.cz 

       :  Hviezdoslavova 55,   627 00 Brno          : 548 213 006    : 548 213 016    : info.brno@flowclima.cz 
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