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Glosář

BridgeNet®/Ebus2: je komunikační systém umožňující vzájemný přenos dat mezi jednotlivými komponentami.

Combi: je zásobník propojený se solární jednotkou a FWS umožňující produkci teplé užitkové vody a vytápění využitím solární 
energie.

Průtokový ohřívač: je kotel za účelem topení a produkce teplé užitkové vody.

Extra: je velkokapacitní solární zásobník se solární jednotkou umožňující produkci teplé užitkové vody využitím solární energie.

FWS (Fresh Water Station): tato jednotka zajišťuje produkci teplé užitkové vody. Připojuje se k vyrovnávacímu zásobníku Com-
bi. Voda z tohoto zásobníku umožňuje ohřev studené vody pomocí deskového výměníku.

Základní kotel: to znamená, že se jedná o kotel, který není vybaven komunikačním systémem Bus.

Integrovaný solární zásobník: je zásobník se solární jednotkou a expanzní nádobkou o objemu 16 l umožňující produkci teplé 
užitkové vody využitím solární energie .

Digitální solární jednotka: tato jednotka slouží jako rozhraní mezi solárním panelem a solárním zásobníkem. Umožňuje cirku-
laci glykolu mezi panely a zásobníkem.

Systémový kotel: je kotel zajišťující pouze topení.

Rozhraní systému: jedná se o dálkové ovládání, které se připojuje k  jednotlivým komponentám. Umožňuje zobrazení stavu 
komponent a provádění všech nastavení. Také zajišťuje funkci termostatu okolní teploty a možnost naprogramovat parametry 
topení a produkce teplé užitkové vody.
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Obecné údaje

Zvláštností systému BridgeNet®/Ebus2 je to, že jednotlivé komponenty mohou být vzájemně propojeny a mohou si vyměňovat data.
To je možné díky systému BridgeNet®/Ebus2. Konektory jsou oranžové. Připojením rozhraní systému (dálkově ovládaného) můžete nastavit 
parametry všech komponent systému a zobrazit jejich stav.
V případě připojení více než 3 komponent k systému BridgeNet®/Ebus2 (například kotle + solární jednotky + hydraulického modulu) je nutné 
přepnout DIP switch 1 na kartě solární jednotky nebo FWS (nebo obou) do polohy 1.

Elektrická připojení
Funkce Kabel Max. délka Poznámky

BridgeNet®/Ebus2 2 kroucené vodiče 0,5 mm2 50 m

Sondy 2 kroucené vodiče 0,5 mm2 100 m

Napájení Viz příručka komponenty

Hydraulický okruh

Průměr trubek musí být stanoven na základě počtu instalovaných solárních panelů a jejich vzdálenosti od zásobníku.

Solární expanzní nádobka

Objem expanzní nádobky musí být vypočítán podle počtu solárních panelů a výšky jejich umístění. Integrovaný solární zásobník obsahuje 
expanzní nádobku o objemu 16 l.

Expanzní nádobka užitkové vody

Aby během fází ohřevu nedocházelo ke ztrátám vody, můžete použít expanzní nádobku užitkové vody, jejíž objem musí být vypočítán tech-
nicky správným postupem. 
Nádobku užitkové vody (v případě vysokého tlaku) připojte za bezpečnostní jednotku. 

Rozhraní systému - Jak získat přístup k parametrům nastavení
Stiskněte současně tlačítka OK a  , pomocí kódovače si zobrazte 
kód 234 a stiskněte tlačítko OK.

Otáčením kódovače vyberte Menu.

Stiskněte tlačítko OK.

Otáčením kódovače vyberte požadované menu a stiskněte tlačítko 
OK.

Stejným způsobem vyberte požadovaný parametr.

Pro návrat zpět stiskněte tlačítko .

OK

Kódovací 
tlačítko

Tlačítko OK
Tlačítko  

Teplá užitková voda Tlakoměr

Smíšená užitková voda Vnější sonda

Studená voda instalace Odvzdušňovací ventil

Studená užitková voda Průtokoměr

Teplotní sonda Šipka

3cestný ventil Připravená připojení

Termostatický ventil Přípoje určené k instalaci

Bezpečnostní ventil Regulační karta solárního systému

Kohoutek Rozhraní systému

Expanzní nádobka Tlakový snímač

Cirkulační čerpadlo

SML
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Domestic hot water 

Hot water mixed

Domestic cold water
installation

Temperature sensor

Thermostatic mixing valve

Safety valve

Tap

Expansion chamber

Circulation pump

Pressure gauge

Arrow

LEGENDE

Domestic cold water

Three way valve

External sensor
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Pre wired connections

Connections installed

Solar manager low

Interface

Pressure sensor

VE

Air separator

Flowmeter

SCHEME D BOM DESCRIPTION

Solar Panel + Instal. Kit XP, CF

Boiler + Kits Gal Evo Combi

Heating solar and sanitary water control

Macc

Expert Control

150 L 200 L & 300 L 2S, integrated pump group,
S1, S2, S3, san. safety group mixing valve
 ZN

L2

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

CYLINDER

S1

POSSIBILITY TO 
MANAGE

HYBRID TECNOLOGY

S3

S2

SML

TT

P1

Fl
ow

1

Saux2 Saux1

VE

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Boiler Control Box

BUS

T B

To outdoor sensor

BUS

T BS3

CN
1BUS

T BS2S1 S4

Integrated Solar Cylinder
Control Box

To solar panel sensor

DC AUX

+ - TB

Back of the Expert Control

OK

Integrovaný solární zásobník s průtokovým ohřívačem vybaveným systémem BridgeNet®/Ebus2
Funkční princip
Solární čerpadlo integrovaného solárního zásobníku 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 umístěné ve spodní části zásobníku. Jakmile uživatel odčerpá teplou vodu, voda je odebrána ze 
zásobníku a poté smíchána (v případě potřeby) se studenou vodou, aby byla zajištěna správná teplota teplé užitkové vody (max. 55 °C). Voda 
poté prochází kotlem, aby byla uvedena na správnou teplotu (v případě absence slunečního záření).

Směrem k 
vnějšímu čidlu

Karta kotle Karta integrovaného solár-
ního zásobníku

Deska rozhraní systému

Připojit k  sondě solár-
ních panelů

Integrovaný solární zásob-
ník s jedním serpentinovým 
absorbérem

S o l á r n í 
panely

Průtokový ohřívač Bridge-
Net®/Ebus2
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1.  Panely a potrubí instalujte dle pokynů uvedených v příručce k 
 solárním panelům.
 Na výstup panelů umístěte sondu S1.

2. Průtokový ohřívač instalujte dle pokynů uvedených v příručce a co 
 nejblíž k zásobníku. Vstup užitkové vody se připojuje k výstupu 
 zásobníku. Výstup teplé užitkové vody rozvodného okruhu.

3. Integrovaný solární zásobník instalujte dle pokynů uvedených 
 v jeho příručce:

 - Přívod studené vody připojte k bezpečnostní jednotce.

 - Výstup ze zásobníku (termostatický ventil) připojte na vstup kotle.

 - Připojte sifón.

 - Připojte trubky solárního okruhu.

4. Elektrická přípojení (viz schéma)
 Napájení integrovaného solárního zásobníku kotle musí být 
 zajištěno v souladu s příslušnými příručkami.

NASTAVENÍ

- Systém BridgeNet®/Ebus2 zapojte mezi kotel a integrovaný solární 
 zásobník pomocí dvoužilového krouceného kabelu. Dodržte 
 polaritu – B - B a T - T, jak je znázorněno na schématu.
- Připojte propojovací desku rozhraní systému k oranžovému 
 konektoru, je-li použit jako dálkový ovladač, nebo k termostatu 
 okolní teploty v místnosti.

5. Spuštění
 Naplňte a vyprázdněte zásobník.
 Naplňte a vyprázdněte okruh topení (kód 721).
 Nastavte tlak v solární expanzní nádobce.
 Naplňte solární okruh monopropylenglykolem a poté okruh zcela 
 vypusťte.
 Nastavte tlak v solárním okruhu (kód 361).
 Nastavte průtok od nejmenší rychlosti (0,5 l/m2 snímače) kód 
 340, 341, 360.

Kód Popis Akce

3 0 0 Nastavení komfortní teploty T° teplé užitkové 
vody Nastavte požadovanou teplotu na 40 až 60 °C

3 2 1 Schéma hydraulické instalace Vyberte 1 (jeden serpentinový absorbér)
3 2 6 Funkce monitorování kolektoru U podtlakových trubek vyberte 1

3 4 0 Ruční ovládání solárního systému Uvedením na hodnotu 1 přejděte do ručního režimu, na konci testů 
nastavte znovu 0

3 4 1 Řízení solárního čerpadla Výběrem hodnoty 1 můžete nastavit průtok (zobrazení průtoku: 
kód 360)

3 6 0 Solární průtok (l/min)

3 6 1 Tlak v solárním okruhu

3 6 2 Kapacita zásobníku Vyberte objem instalovaného zásobníku

3 5 0 Teplota solárního snímače S1

3 5 1 Spodní sonda zásobníku S2

3 5 2 Horní sonda zásobníku S3

3 5 4 Teplota na vstupu solárního solární serpentiny

3 5 5 Teplota na výstupu solárního solární serpentiny

Parametry topení

4 2 0 Typ topného okruhu zóny 1 Vyberte 0, pokud se jedná o vyhřívanou podlahu, nebo 1, jedná-li se 
o vysokoteplotní radiátory

4 2 1 Výběr typu termoregulace Vyberte 2, pokud rozhraní systému využívá sondu okolní teploty
4 3 0 Okolní teplota Vyberte okolní teplotu

Závady

214 Natavte parametr 321 na hodnotu 1 v rozhraní systému (viz Obecné údaje)
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BOM DESCRIPTION

Solar Panel + Instal. Kit XP, CF

Boiler + Kits Gal Evo Combi

Heating solar and sanitary water control

Extra

Remocom

400 L & 500 L 2S, MID pump group,
S1, S2, S3, san. safety group, mixing valve

ZN
L2

System prod.

System prod.

System prod.

System prod.

CYLINDER

S1

S3

S2

SML

TT

P1

Fl
ow

1

Saux2 Saux1

VE

Domestic hot water 

Hot water mixed

Domestic cold water
installation

Temperature sensor

Thermostatic mixing valve

Safety valve

Tap

Expansion chamber

Circulation pump

Pressure gauge

Arrow

LEGENDE

Domestic cold water

Three way valve

External sensor

SML

Pre wired connections

Connections installed

Solar manager low

Interface

Pressure sensor

VE

Air separator

Flowmeter

Expert Control

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Boiler Control Box

BUS

T B

To outdoor sensor

Remove the TNK

BUS

T BS3

CN
1BUS

T BS2S1 S4

Integrated Solar Cylinder
Control Box

To solar panel sensor

DC AUX

+ - TB

Back of the Expert Control

OK

Integrovaný solární zásobník se systémovým kotlem vybaveným systémem BridgeNet®/Ebus2
Funkční princip
Integrované solární čerpadlo solárního zásobníku 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 umístěné ve spodní části zásobníku. V každém případě je při absenci slunečního záření zásobník 
vyhříván kotlem na 60 °C (výchozí hodnota). 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).

Vyjměte CTN

Integrovaný solární zásobník se 
dvěma serpentinovými absor-
béry

S o l á r n í 
panely

Průtokový systémový 
BridgeNet®/Ebus2

Směrem k 
vnějšímu čidlu

Karta kotle Karta integrovaného solár-
ního zásobníku

Deska rozhraní systému

Připojit k sondě solár-
ních panelů
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Kód Popis Akce
2 2 8 Typ kotle Vybrat 1
3 0 0 Nastavení komfortní teploty T° teplé 

užitkové vody Nastavte požadovanou teplotu na 40 až 60 °C

3 2 1 Schéma hydraulické instalace Vyberte 2 (dva serpentinové absorbéry)
3 2 6 Funkce monitorování kolektoru U podtlakových trubek vyberte 1

3 4 0 Ruční ovládání solárního systému Uvedením na hodnotu 1 přejděte do ručního režimu, na konci testů na-
stavte znovu 0

3 4 1 Řízení solárního čerpadla Výběrem hodnoty 1 můžete nastavit průtok (zobrazení průtoku: kód 360)

3 6 0 Solární průtok (l/min)

3 6 1 Tlak v solárním okruhu

3 6 2 Kapacita zásobníku Vyberte objem instalovaného zásobníku

3 5 0 Teplota solárního snímače S1

3 5 1 Spodní sonda zásobníku S2

3 5 2 Horní sonda zásobníku S3

Parametry topení

4 2 0 Typ topného okruhu zóny 1 Vyberte 0, pokud se jedná o vyhřívanou podlahu, nebo 1, jedná-li se 
o vysokoteplotní radiátory

4 2 1 Výběr typu termoregulace Vyberte 2, pokud rozhraní systému využívá sondu okolní teploty

4 3 0 Okolní teplota Vyberte okolní teplotu

Závady

214 Natavte parametr 321 na hodnotu 2 v rozhraní systému (viz Obecné údaje)

208 Nastavte parametr 228 na hodnotu 1 a sejměte CTN konektoru "TNK" z karty kotle

1.  Panely a potrubí instalujte dle pokynů uvedených v příručce k 
 solárním panelům.
 Na výstup panelů umístěte sondu S1.

2. Systémový kotel instalujte dle pokynů v příručce. Výstup topení je 
 připojen k horní části horní serpentiny, vratné vedení zásobníku ke 
 spodní části serpentiny.

3. Integrovaný solární zásobník instalujte dle pokynů uvedených  
 v jeho příručce:
 - Přívod studené vody připojte k bezpečnostní jednotce.
 - Výstup zásobníku (termostatický ventil) připojte k rozvodnému 
 okruhu.
 - Horní část serpentiny připojte k výstupu topení kotle.
 - Spodní část serpentiny připojte k "vratný přívod zásobníku" kotle.
 - Připojte sifón.
 - Připojte solární okruh.

4. Elektrická přípojení (viz schéma)
 Napájení integrovaného solárního zásobníku kotle musí být 
 zajištěno v souladu s příslušnými příručkami.

NASTAVENÍ

- Systém BridgeNet®/Ebus2 zapojte mezi kotel a integrovaný solární 
 zásobník pomocí dvoužilového krouceného kabelu. Dodržte 
 polaritu – B - B a T - T, jak je znázorněno na schématu.
- Připojte propojovací desku rozhraní systému k oranžovému 
 konektoru, je-li použit jako dálkový ovladač, nebo k termostatu 
 okolní teploty v místnosti.

5. Spuštění
 Naplňte a vyprázdněte zásobník.
 Naplňte a vyprázdněte okruh topení (kód 721).
 Nastavte tlak v solární expanzní nádobce.
 Naplňte solární okruh monopropylenglykolem a poté okruh zcela 
 vypusťte.
 Nastavte tlak v solárním okruhu (kód 361).
 Nastavte průtok od nejmenší rychlosti (0,5 l/m2 snímače) kód 
 340, 341, 360.
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EXISTING

Integrovaný solární zásobník se základním systémovým kotlem
Funkční princip
Integrované solární čerpadlo solárního zásobníku 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 umístěné ve spodní části zásobníku. V případě absence slunečního záření je zásobník ohříván 
kotlem. Pro zajištění tohoto ohřevu uvede integrovaná kontrolní karta solárního 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).

CN
1

LN LN L- N L+ A1 A1
AUX1V1P1230V

Connect to the 3
ways valve

Connect to the command
of the boiler

BUS

T BS3

CN
1BUS

T BS2S1 S4

Integrated Solar Cylinder
Control Box

To solar panel sensor

DC AUX

+ - TB

Back of the Expert Control

OK

Připojit k ovládání kotle

Připojit k 3cestnému ven-
tilu

S o l á r n í 
panely

Základní systémový 
kotel

E x i s t u j í c í 
instalace

Integrovaný solární zásobník 
se dvěma serpentinovými 
absorbéry

Karta integrovaného solár-
ního zásobníku

Deska rozhraní systému

Připojit k sondě solár-
ních panelů
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Kód Popis Akce
3 0 0 Nastavení komfortní teploty T° teplé užitkové 

vody Nastavte požadovanou teplotu na 40 až 60 °C

3 2 1 Schéma hydraulické instalace Vyberte 2 (dva serpentinové absorbéry)
3 2 6 Funkce monitorování kolektoru U podtlakových trubek vyberte 1

3 4 0 Ruční ovládání solárního systému Uvedením na hodnotu 1 přejděte do ručního režimu, na konci testů 
nastavte znovu 0

3 4 1 Řízení solárního čerpadla Výběrem hodnoty 1 můžete nastavit průtok (zobrazení průtoku: kód 360)

3 6 0 Solární průtok (l/min)

3 6 1 Tlak v solárním okruhu

3 6 2 Kapacita zásobníku Vyberte objem instalovaného zásobníku

3 5 0 Teplota solárního snímače S1

3 5 1 Spodní sonda zásobníku S2

3 5 2 Horní sonda zásobníku S3

Závady

214 Natavte parametr 321 na hodnotu 2 v rozhraní systému (viz Obecné údaje)

1.  Panely a potrubí instalujte dle pokynů uvedených v příručce k 
 solárním panelům.
 Na výstup panelů umístěte sondu S1.

2. Integrovaný solární zásobník instalujte dle pokynů uvedených 
 v jeho příručce:
 - Přívod studené vody připojte k  bezpečnostní jednotce.
 - Přípojte výstup teplé užitkové vody zásobníku (termostatický 
 ventil) k rozvodnému okruhu.
 - Připojte horní část serpentiny k 3cestnému ventilu (pokud je 
 umístěn na výstupu kotle).
 - Spodní část serpentiny připojte k vratnému přívodu kotle.
 - Připojte sifón.
 - Připojte trubky solárního okruhu.

3. Elektrická přípojení (viz schéma)
 Napájení integrovaného solárního zásobníku musí být zajištěno 
 v souladu s příručkou.

NASTAVENÍ

- Výstup AUX1 připojte k ovládání kotle.
- Připojte konektor V1 k 3cestnému ventilu.

4. Spuštění
 Naplňte a vyprázdněte zásobník.
 Naplňte a vyprázdněte okruh topení (kód 721).
 Nastavte tlak v solární expanzní nádobce.
 Naplňte solární okruh monopropylenglykolem a poté okruh zcela 
 vypusťte.
 Nastavte tlak v solárním okruhu (kód 361).
 Nastavte průtok od nejmenší rychlosti (0,5 l/m2 snímače) kód 
 340, 341, 360.
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Integrovaný solární zásobník se základním průtokovým ohřívačem
Funkční princip
Solární čerpadlo integrovaného solárního zásobníku 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 umístěné ve spodní části zásobníku. Jakmile uživatel odčerpá teplou vodu, voda je odebrána ze 
zásobníku a poté smíchána (v případě potřeby) se studenou vodou, aby byla zajištěna správná teplota teplé užitkové vody (max. 55 °C).
Není-li v  případě absence slunečního záření voda ze zásobníku dostatečně teplá, kontrolní systém integrovaného solárního zásobníku 
přesměruje 3cestný ventil směrem ke kotli. Voda tak ještě projde kotlem, aby zde mohla být ohřáta.

S o l á r n í 
panely

Základní průtokový 
ohřívač

E x i s t u j í c í 
instalace

Integrovaný solární 
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Připojit k 3cestnému ven-
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Karta integrovaného solár-
ního zásobníku

Deska rozhraní systému

Připojit k sondě solár-
ních panelů
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Kód Popis Akce
3 0 0 Nastavení komfortní teploty T° teplé 

užitkové vody Nastavte požadovanou teplotu na 40 až 60 °C

3 2 1 Schéma hydraulické instalace Vyberte 1 (jeden serpentinový absorbér)
3 2 6 Funkce monitorování kolektoru U podtlakových trubek vyberte 1

3 4 0 Ruční ovládání solárního systému Uvedením na hodnotu 1 přejděte do ručního režimu, na konci testů nastavte 
znovu 0

3 4 1 Řízení solárního čerpadla Výběrem hodnoty 1 můžete nastavit průtok (zobrazení průtoku: kód 360)

3 6 0 Solární průtok (l/min)

3 6 1 Tlak v solárním okruhu

3 6 2 Kapacita zásobníku Vyberte objem instalovaného zásobníku

3 5 0 Teplota solárního snímače S1

3 5 1 Spodní sonda zásobníku S2

3 5 2 Horní sonda zásobníku S3

Závady

214 Natavte parametr 321 na hodnotu 1 v rozhraní systému (viz Obecné údaje)

1.  Panely a potrubí instalujte dle pokynů uvedených v příručce k 
 solárním panelům.
 Na výstup panelů umístěte sondu S1.

2. Integrovaný solární zásobník instalujte dle pokynů uvedených 
 v jeho příručce a co nejblíž ke kotli:
 - Přívod studené vody připojte k bezpečnostní jednotce.
 - Výstup ze zásobníku (termostatický ventil) připojte k 3cestnému 
 ventilu.
 - Připojte sifón.
 - Připojte trubky solárního okruhu.

3. Elektrická přípojení (viz schéma)
 Napájení integrovaného solárního zásobníku musí být zajištěno 
 v souladu s příručkou.

NASTAVENÍ

- Připojte konektor V1 k 3cestnému ventilu.

4. Spuštění
 Naplňte a vyprázdněte zásobník.
 Naplňte a vyprázdněte okruh topení (kód 721).
 Nastavte tlak v solární expanzní nádobce.
 Naplňte solární okruh monopropylenglykolem a poté okruh zcela 
 vypusťte.
 Nastavte tlak v solárním okruhu (kód 361).
 Nastavte průtok od nejmenší rychlosti (0,5 l/m2 snímače) kód 
 340, 341, 360.
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Integrovaný solární zásobník se základním kotlem a zásobníkem
Funkční princip
Integrované solární čerpadlo solárního zásobníku 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 umístěné ve spodní části zásobníku. Jakmile uživatel odčerpá teplou vodu, voda je odebrána ze 
zásobníku a poté smíchána (v případě potřeby) se studenou vodou, aby byla zajištěna správná teplota teplé užitkové vody (max. 55 °C).
Voda je vrácena do základního zásobníku. Není-li dostatečně teplá (v případě absence slunečního záření), je zde dodatečně ohřáta.
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Kód Popis Akce
3 0 0 Nastavení komfortní teploty T° teplé 

užitkové vody Nastavte požadovanou teplotu na 40 až 60 °C

3 2 1 Schéma hydraulické instalace Vyberte 1 (jeden serpentinový absorbér)
3 2 6 Funkce monitorování kolektoru U podtlakových trubek vyberte 1

3 4 0 Ruční ovládání solárního systému Uvedením na hodnotu 1 přejděte do ručního režimu, na konci testů nastavte 
znovu 0

3 4 1 Řízení solárního čerpadla Výběrem hodnoty 1 můžete nastavit průtok (zobrazení průtoku: kód 360)

3 6 0 Solární průtok (l/min)

3 6 1 Tlak v solárním okruhu

3 6 2 Kapacita zásobníku Vyberte objem instalovaného zásobníku

3 5 0 Teplota solárního snímače S1

3 5 1 Spodní sonda zásobníku S2

3 5 2 Horní sonda zásobníku S3

3 5 4 Teplota na vstupu solárního solární 
serpentiny

3 5 5 Teplota na výstupu solárního solární 
serpentiny

Závady

214 Natavte parametr 321 na hodnotu 1 v rozhraní systému (viz Obecné údaje)

1.  Panely a potrubí instalujte dle pokynů uvedených v příručce k 
 solárním panelům.
 Na výstup panelů umístěte sondu S1.

2. Integrovaný solární zásobník instalujte dle pokynů uvedených v 
 jeho příručce:
 - Přívod studené vody připojte k  bezpečnostní jednotce.
 - Výstup ze zásobníku (termostatický ventil) připojte k základnímu 
 zásobníku.
 - Připojte sifón.
 - Připojte trubky solárního okruhu.

3. Elektrická přípojení (viz schéma)
 Napájení integrovaného solárního zásobníku musí být zajištěno 
 v souladu s příručkou.

NASTAVENÍ

5.  Spuštění
 Naplňte a vyprázdněte zásobník.
 Naplňte a vyprázdněte okruh topení (kód 721).
 Nastavte tlak v solární expanzní nádobce.
 Naplňte solární okruh monopropylenglykolem a poté okruh zcela 
 vypusťte.
 Nastavte tlak v solárním okruhu (kód 361).
 Nastavte průtok od nejmenší rychlosti (0,5 l/m2 snímače) kód 
 340, 341, 360.
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