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Všeobecne1. 

O tomto návode1.1. 
Tento návod obsahuje technické požiadavky, pokyny a vysvetlenia, ktoré pomôžu pri bezpečnej práci s 
týmto automatom.

Pred prepravou, montážou, uvedením do prevádzky, opätovným spustením, prevádzkou a údržbou 
automatu si pozorne prečítajte všetky pokyny, aby ste im dobre porozumeli.

Ostatná dodaná dokumentácia1.2. 
V tomto návode sú uvedené aj všeobecné informácie o prídavných komponentoch, ako napríklad čerpadlo 
a snímače. Ak je dodaná doplnková dokumentácia, dodržujte aj pokyny uvedené v tejto dokumentácii.

Používanie produktov Flamco1.3. 
Pravdepodobne bude dodaná aj dodatková dokumentácia. Postupujte podľa pokynov uvedených v tejto 
dokumentácii.

Ďalšia pomoc a informácie1.4. 
Od svojho miestneho dodávateľa si vyžiadajte doplnkové služby, ako napríklad: 
● Školenie
● Dohody o údržbe.
● Dohody o servise.
● Opravy a vylepšenia.

Bezpečnosť2. 

Určené použitie2.1. 
Tento automat je vhodný pre uzavreté vykurovacie a vzduchotechnické systémy: 
● v ktorých dochádza k stratám vody v systéme;
● a je potrebné ju doplniť.

Dôležité informácie2.2. 
Automat má poistné zariadenia určené na predchádzanie poranení a poškodení. Automat používajte 
nasledovným spôsobom: 
● Montáž musí vykonať kvalifikovaný personál.
● Dodržujte miestnu legislatívu a smernice.
● Na automate nerobte žiadne zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Flamco.
● Pri prevádzke automatu sa uistite, či sú všetky kryty a dvierka automatu zatvorené.
● Nedotýkajte sa meracích zariadení, ktoré sú pod prúdom. Snímacie jednotky a snímače funkčného tlaku 

pracujú s mimoriadne nízkym poistným napätím.
Spoločnosť Flamco nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli pri preprave, montáži, uvedení do 
prevádzky, opätovnom spustení, prevádzke, údržbe, skúške a oprave vyplývajúce z nedodržania 
bezpečných podmienok, ani za škody, ktoré vznikli dôsledkom nedodržania štandardných bezpečnostných 
opatrení, a to aj v prípade, ak tieto nie sú výslovne v tomto návode uvedené.

Značky v tomto návode2.3. 

Poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré môže 
viesť k poraneniu osôb, vrátane smrti/
poškodeniu automatu, poškodeniu buď 
ostatných zariadení, alebo znečisteniu 
životného prostredia.

Poukazujú na nebezpečenstvo elektrického 
prúdu, ktoré môže viesť k poraneniu 
osôb, vrátane smrti/poškodeniu automatu, 
poškodeniu buď ostatných zariadení, alebo 
znečisteniu životného prostredia.

$ Uzemnenie = Dôležité informácie

Technické podmienky2.4. 
Tento automat je zostrojený v súlade s normou DIN EN 1717 a DIN 1988.

Bezpečnostné zariadenia2.5. 
Tento automat neobsahuje žiadne poistné komponenty, ktoré by ho chránili pred prekročením 
prevádzkového tlaku a prevádzkovej teploty alebo nedosiahnutím presne stanoveného limitu. Preto je nutné 
do systému namontovať komponenty na obmedzovanie tlaku a teploty.

Zabránenie nadmernému tlaku2.5.1. 
Vhodné poistné ventily, ktoré zabraňujú prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku: 
● Sa otvárajú najneskôr pri dosiahnutí maximálneho povoleného prevádzkového tlaku.
● Dokážu viesť tok objemu (vrátane maximálneho povoleného objemu dopĺňania) do 110 % maximálneho 

prevádzkového tlaku;
● Majú preukázateľnú účinnosť alebo sú certifikované.

=   Vstupné ani výstupné potrubie poistného ventilu nezužujte.
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Zabránenie príliš vysokej teplote2.5.2. 
Vhodné bezpečnostné komponenty: 
● Zaručujú, že sa v žiadnom bode systému neprekračuje rozsah prevádzkovej teploty;
● Sú schválené a majú preskúšanú prevádzkovú bezpečnosť.

Aktivujte tlakové a teplotné poistné zariadenia a pravidelne ich kontrolujte, či správne fungujú.

Štítky na automate2.6. 
Štítky na automate sú súčasťou bezpečnostných opatrení. Štítky neprekrývajte ani neodstraňujte. 
Pravidelne kontrolujte, či sú štítky na mieste a či sú čitateľné. Nečitateľné alebo poškodené štítky vymeňte 
alebo opravte.

Na automate je možné nájsť nasledovné informácie 
o produkte:

A Typový štítok
B Výstražná nálepka
C Kontaktné informácie

Na typovom štítku je možné nájsť nasledovné 
informácie o produkte:

A Typ automatu
B Výrobné číslo automatu
C Povolený pracovný pretlak
D Povolená pracovná teplota

  Automat nepoužívajte, ak sa technické 
parametre uvedené na typovom štítku 
odlišujú od dodacieho listu.

Service Germany

 +49 0 3933 821 177
 +49 0 3933 821 161

Fax.:
Tel.:

Service Nederland
 +31 0 182 591 800
 +31 0 182 522 557

Tel.:
Fax.:
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)
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KW 01/2008
STAG GmbH
39307 Genthin 

30°C (Zulauf)

10 bar

max. Betriebstemperatur:
Permissible working temperature:

Permissible working overpressure:
zulässiger Betriebsdruck:

Manufacturer-No.:
Herstell-Nr.:

Nachspeiseautomat flamco FILL PE

Flamco

A

B

C
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AB12345

STAG GmbH
39307 Genthin 

30°C (Zulauf)

10 bar

max. Betriebstemperatur:
Permissible working temperature:

Permissible working overpressure:
zulässiger Betriebsdruck:

Manufacturer-No.:
Herstell-Nr.:

Nachspeiseautomat flamco FILL PE

Flamco

A
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Popis3. 

Prehľad komponentov3.1. 

2

4

5

1

3
6

14

13

7

8

12

11

10

9

Č. Popis
1 Kontrolný otvor v prerušovanej nádrži
2 Spojka pre trubku HT DN40 pri preplnení
3 Impulzný vodomer
4 Spojka prívodnej trubky R½”
5 Zapojenie systému G½”
6 Regulátor SCU s ovládacím panelom  

a svorkovnicou
7 Prerušovacia nádrž
8 Plavákový vypínač
9 Snímač tlaku
10 Snímač chodu nasucho
11 Svorkovnica čerpadla
12 Čerpadlo a elektromotor
13 Čerpadlo
14 Spätný ventil
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Regulátor SCU3.2. 

1

2
3
4

5

67

Č. Popis
1 Ovládací panel regulátora, grafický displej, LED dióda 

na zobrazovanie chyby, viacpolohový spínač (kliknúť 
a rolovať)

2 Vypínač, zapnutý: bliká červeno
3 Vnútorná poistka F1: T 16 A 250 V
4 Vnútorná poistka F2: T 3,5 A 250 V
5 Spustenie hardvéru, ponuka servisu E2
6 Svorkovnice pre

Elektrická prípojka;• 
 snímače,• 
 Impulzný vodomer;• 
 Externá aktivácia pre proces doplňovania;• 
 Hromadné hlásenie funkčnej poruchy;• 
 Čerpadlo;• 

7 Rozhranie RS485.

Princíp činnosti3.3. 
Tento automat je vhodný pre vykurovacie a vzduchotechnické systémy ako aj na zásobovanie, napríklad 
vodovod.

Zároveň funguje ako doplňovacie zariadenie pre prípad straty vody v systéme. Proces doplňovania môže 
byť: 
● riadený tlakom;
● riadený hladinou.

Typy riadenia:

Ovládanie podľa tlaku:
Snímač tlaku (B) monitoruje tlak v systéme. Keď 
tlak klesne pod určitú hodnotu, ovládač (F) zapne 
čerpadlo (D). Toto čerpadlo doplní vodu do systému, 
ktorá je uskladnená v prerušovacej nádrži. Regulátor 
vypne čerpadlo po dosiahnutí nastaviteľného 
tlakového rozdielu. Doba dopĺňania a množstvo sú 
chránené a tiež sa dajú nastaviť.

Ovládanie podľa hladiny:
 Plavákový vypínač udržiava v tejto prerušovacej 
nádrži správnu hladinu vody. Prerušovacia nádrž je 
vybavená ochranou proti preplneniu (G) a snímačom 
chodu nasucho (E), ktorý udržiava v tejto nádrži 
bezpečnú výšku hladiny vody. Impulzný vodomer 
poskytuje informácie o celkovom doplnenom 
množstve vody.

P

G

J I

E FDB CA

H
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Preprava a skladovanie4. 

Preprava4.1. 
V dodacích dokladoch sú vypísané všetky položky, ako napríklad zariadenie a dokumentácia. Presvedčite 
sa, či je dodávka kompletná a nepoškodená. Automaty sú balené vo vodorovnej polohe na nevratných 
paletách, pričom sú kompletne zmontované.

 Zistite, ktoré položky chýbajú alebo neboli správne dodané. Prečítajte si všeobecné podmienky 
uvedené v dodacích dokladoch.

● Palety prepravujte horizontálne.
● Automat zdvíhajte pomaly.

 Preverte, čí má zdvíhacie zariadenie 
nosnosť na zdvihnutie automatu. Hmotnosť a 
rozmery si pozrite v kapitole č. 10: Technické 
špecifikácie.

Skladovanie4.2. 

Preverte, či miesto skladovania splňuje podmienky 
osadenia. Pozrite si časť 6.2
● Zabezpečte, aby bola podlaha rovná.
● Automaty sa dajú stohovať.

Neukladajte na seba viac ako 3 automaty.
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Montáž5. 

Príprava na montáž5.1. 

Preverte, či podklad dokáže uniesť maximálnu hmotnosť automatu, vrátane vody.  
Údaje si pozrite v 10. kapitole: Technické špecifikácie.

● Automat je určený na upevnenie na stenu.
● Zabezpečte, aby jeho činnosť nemohli ohroziť vonkajšie sily.
● Zabezpečte, aby sa do automatu a jeho príslušenstva nemohli dostať nečistoty.
● Montážne miesto musí mať podlahový odtok alebo tam musí byť dostatočné odvodnenie pre prípad 

pretečenia automatu.
● Do systému a do vodovodnej siete namontujte v mieste inštalácie uzatváracie ventily.
● Okolo automatu naplánujte dostatok miesta na vykonávanie údržby.
● Dbajte na hlavné nariadenia týkajúce sa použitia a miesta montáže a v prípade potreby pred uvedením 

systému do prevádzky informujte zodpovedné skúšobné a certifikačné orgány.

Klimatické podmienky5.2. 

Zabezpečte, aby bol
● automat namontovaný v uzatvorenej, suchej 

miestnosti bez možnosti mrznutia;
● aby boli dodržané minimálne označené 

vzdialenosti;
● aby atmosféra neobsahovala elektricky vodivé 

plyny alebo vysoké koncentrácie prachu a 
výparov: ak sú v ovzduší horľavé plyny, existuje 
riziko výbuchu;

● blízke okolie je čisté a dobre osvetlené.
 - Relatívna vlhkosť: zabráňte kondenzácii.
 - Bez vibrácií.
 - Bez tepelného a slnečného žiarenia.
● aby automat nebol dodatočne zaťažovaný.

Montážne rozmery5.3. 

Použite montážnu súpravu dodanú s automatom.
Pri montáži na stenu platia nasledovné rozmery:

A. 286 mm
B. 200 mm
C. Ø15 mm
D. 390 mm
E. 495 mm

> 1 m

> 0,5 m

1,3....1,7 m

< 80%

> 0 °C.....40 °C

KW 01/2008
STAG GmbH
39307 Genthin 

30°C (Zulauf)

10 bar

max. Betriebstemperatur:
Permissible working temperature:

Permissible working overpressure:
zulässiger Betriebsdruck:

Manufacturer-No.:
Herstell-Nr.:

Nachspeiseautomat flamco FILL PE

D

Flamco

Flamco

standard control unit

press
enter

A

D

E

B

C



9

Návod na montáž a  
prevádzku

FLAMCO FILL-PE NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU

TP.30/11/09.SK Vydanie 2009 / SK

G    ”3/8

● Prívodné potrubie pripojte k doplňovaciemu prívodu.
● V prípade potreby namontujte na spoj pitnej vody 

sitko na nečistoty (0,2 mm).
● Minimálny menovitý priemer montážnej trasy 

systému a prívodného potrubia je DN 15.

Montáž hydraulickej časti5.4. 

● V mieste inštalácie namontujte uzatváracie ventily pred spojky trubiek.
● Pracujte len na nenatlakovaných a vychladnutých tlakových spojoch.
● Použite namontované tlakové rúrky.

DN 40

● Pripojte drenáž/prepad.

Montáž elektrickej časti5.5. 

Na svorkovniciach regulátora SCU môže byť vysoké napätie aj napriek tomu, že je odpojený od 
hlavného prívodu elektriny. Toto sa stáva v prípadoch, keď je pre externé doplňovacie zariadenie 
alebo reakciu na chybu napojený externý zdroj napájania. Nedotýkajte sa žiadnych spojov alebo 
vedení pod napätím.

● Vypnite silnoprúdový spínač na regulátore SCU.
● Vytiahnite zástrčku alebo vypnite externé 

separátory, aby sa nemohli automaticky spustiť.

VYPNUTÉ

● Odskrutkujte ochranný kryt svorkovnice.
● Popis svorkovnice je na vnútornej strane 

ochranného krytu.

● Pripojte montážnu trasu systému.

G    ”
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Základné elektrické pripojenia5.5.1. 

Menovitý prúd [A] zariadenia Konektor poistkového drôtu [A]
Menovité napätie Typ ochrany
230 V: +6%; -10%
50 Hz - 60 Hz

IP54 (snímač tlaku IP65) 3 10

SELV: Bezpečné nízke napätie
* Odporúčaná hodnota; Poistný vypínač vedenia, charakteristika C

Nikdy nezapájajte svorky 11+12 a 21+22 súčasne. Spôsobilo by to neopraviteľné poškodenie 
doplňovacej jednotky, regulátora SCU alebo ovládania tlaku.

230V
50Hz

28  29  30  31  32  33  34  35  36

27  26  25  24 9  8  7  6  5  4  3  2  1

10  11  12  13  14  15  16  17  18

RS485

RS485

20  1923  22  21

A

D

C B

press
enter

standard pressure control

electronic control unit

SDS

D

Flamco

C

A

B

D

1

3

SELV

Bežná 
porucha

VSTUP
Externé 

doplňovanie 
(pre potenciálny 
voľný kontakt)

VSTUP
Externé napr. 

M-K/U 
(Doplňovanie 

230 V)
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Spustenie regulátora6. 

Štruktúra ponuky regulátora6.1. 

Ku2 FL1 FL2

A

A

10

Zobrazenie procesu

Zobrazenie procesu
(Symboly)
Tlak v systéme
Prevádzkový režim
Objem plnenia
Spolu

Riadiaci režim

Zoznam chýb, aktívne (potvrdenie)

Náhľad
Zadať
Vložiť, s kódom
Späť

Ponuka kódov

Ponuka hardvéru
Ponuka parametrov

Ponuka servisu
Späť

Číslo projektu
Verzia softvéru
Spustiť
Údržba
Zoznam chýb (Pasívne)

Štatistika hodnôt
Prevádzkový čas
Štatistika doplňovania
Zmena zadávacieho kódu

Späť

Tlak v systéme
Špeciálny tlak systému

Litre / Impulz
Úprava vody
Objem plnenia
Čas, Dátum
Iné
Ostatné interné
Späť

Identifikačné číslo
Jazyk
Počítadlo litrov
Úprava vody
Riadiaci režim
Prevádzkový režim
Snímač
Ochrana elektromotora
Bežná porucha
Späť

Systém
Chyba

Ponuka výberu Ponuka výberu 1

 KLASIFIKÁCIA SYSTÉMU PARAMETRE SYSTÉMU KONFIGURÁCIA SYSTÉMU

Ponuka servisu
Ponuka parametrov

Ponuka hardvéru

voľné

Značky v ponuke6.2. 

1 Nie je k dispozícii identifikačné číslo. Regulátor nie je 
nakonfigurovaný. P Čerpadlo

2 Odmietnuté, nenainštalované. Mimo limitov 
parametra. q Impulzný vodomer.

U Doplňovanie je riadené tlakom. Q Vstup potvrdený.

4 Potreba zadať kód. W Režim programovania, vstup.

I Kontroluje sa hladina doplňovania. E Skúšobný režim.

O Snímač tlaku R Výstraha.

7 Nie je možný zásah. T Uložiť chybu. Nastavenia sa neuložili.

8 Prevádzkový režim, iba prezeranie. Y Počkať.

w Separačná nádrž systému. e Externý aktivačný signál je pripojený (len pri operácii 
s regulovanou hladinou).
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Princíp činnosti regulátora6.3. 

Spustenie
● Vypnite namontované doplňovacie zariadenie. 

Zatvorte napúšťacie ventily.
● Zapnite regulátor (D).
A Displej
B Chybová LED dióda
C Navigačné koliesko
D Spínač regulátora Zap./Vyp.

Pomocou navigačného kolieska (C) sa presúvajte 
cez položky menu, a potvrďte vstup. Menu sa 
zobrazuje na displeji (A). V prípade poruchy sa 
rozsvieti chybová LED dióda (B).

● Pridržte navigačné koliesko na dve sekundy, čím 
prejdete do zobrazenia procesu v akejkoľvek 
polohe kurzora.

● V prípade porúch sa displej procesu prepne 
zo [SYSTEM] na [ERROR] a rozsvieti sa LED 
dióda.

● Pri prvom spustení systému sa zobrazia 
chybové správy minimálna hladina vody a alarm 
minimálneho tlaku.

● Otáčaním kolieska sa môže prepínať medzi 
[SYSTEM] a [ERROR].

● Keď sa zobrazí [ERROR], stlačte koliesko, aby 
ste prešli na zoznam chýb. V prípade, že existuje 
viac ako jedna chyba, prechádza cez chyby. 
Všetky chyby sa zobrazujú podľa výskytu.

● Keď sa zobrazí [SYSTEM], stlačte koliesko, čím 
sa vrátite do ponuky Možnosti.

A B C D

P 8,8 bar

%
100

Systém

Auto
Liter

2 sek...

P 8,8 bar

Liter
%

100
P 8,8 bar

%
100

Systém

Auto
Chyba

Auto

Liter



13

Návod na montáž a  
prevádzku

FLAMCO FILL-PE NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU

TP.30/11/09.SK Vydanie 2009 / SK

● Keď ste vstúpili do režimu programu, riadenie udržiavania tlaku je aktívne.
● Kód bude aktívny 5 minút po poslednom vstupe.
● Zo základného automatu odstráňte všetky zakázané alebo vedľajšie a zaistené predmety.

Vstupné údaje regulátora6.4. 

G5           3

D1

Hardware
Parameter
Service
Back

 F1           6

Back

G2

ID number
Language
Litres counter
Water treatment

Level controlled

Back

G2 1

Deutch
Nederlands
English
Français

F4

System pressure
Special syst.press
Litre/pulse
Water treatment

F6

Water treatment
Filling quantity
Time, date
Other

G5

Language
Liters counter
Water treatment
Control mode

D2

Hardware
Parameter
Service
Back

Save

19.05.07
10:15:28

Save    Back

30.07.07
13:36:00

Save    Back

30.07.07
13:36:00

Back Back

30.07.07
13:36:00

Save

Start

Back
Press. controlled
Level controlled

G5           3

Water treatment
Litre/pulse
Special syst.press

F4

Maintenance

Software version
Projekt no.

E3

G10

Sensor
Motor prot.
Common failure
Back

Press. controlled

Start

System

D3

Hardwaremenu
Parametermenu

Back
Servicemenu

Back
Start
Date    Time
Ku1

E3            2

E3            1

Ku1
Date    Time

Back
Start

System

Start

System pressure

System
P

B2

View

Back
Enter, with code
Enter

G2 13

Portugues
Pycck
Norsk
cesky

G2 14
Back
cesky
Norsk
Pycck

(3 sek)

Jazyk
Nulové Nastavenie Jazyk

Riadiaci režim

Plniaci tlak

konfigurovanie F1-1 až F1-5

Ponuka 
(len prvýkrát)

Čas a dátum

3 sekundy
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Údržba a odstraňovanie problémov7. 

● Voda a dotykové plochy môžu mať teplotu 70 °C a viac.
● Oblečte si požadované ochranné oblečenie.
● Podlaha môže byť mokrá alebo mastná. Používajte ochrannú obuv.

Pred vykonávaním údržby7.1. 

 Svorkovnice môžu byť pod prúdom, aj keď 
bol hlavný vypínač odpojený. Preverte, či 
sú od automatu tiež odpojené všetky iné 
napájacie zdroje (napr. externé doplňovacie 
zariadenie).

Demontujte bočný kryt (A), aby ste získali prístup  
k vnútorným častiam. Demontovať sa dá ľavý aj 
pravý kryt.

Pred vykonávaním údržby znížte tlak v časti pre 
vodu.

Po výpadku prúdu7.2. 
Po poruche napájania sa naprogramované parametre regulátora nezmenia.  
Regulátor SCU (časový spínač) zálohuje energiu na dobu približne jedného týždňa.

=  Po poruche napájania skontrolujte neporušenosť automatu.

Intervaly údržby7.3. 
Potvrďte údržbu v ponuke servisu.

Interval Komponent Činnosť
Každý rok Fill-PE Skontrolujte tesnosť spoja, čerpadiel 

a skrutkových pripojení.
Ak je to potrebné, utesnite alebo 
pritiahnite skrutkové spoje.

Každý rok pred hlavnou sezónou Miestny filter na nečistoty v plniacom potrubí Vyčistite chrániče.

Výmena automatu na úpravu vody7.4. 
● V ponuke Zariadenie vypnite úpravu vody a vymeňte modul.
● Upravte kapacitu v ponuke Parametre.
● Zapnite „úpravu vody“ v menu zariadenia.

A
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Chybové hlásenia7.5. 

Č. Hlásenie Popis Reset Možná príčina Odstraňovanie problémov
1 Alarm minimálneho tlaku Tlak v systéme dosiahol alarm 

dolného limitu. Alarm dolného limitu 
je nastavená hodnota [pON] mínus 
[Alarm min. vzdialenosti pON].

A Presakovanie
Príliš nízky plniaci tlak.
Nesprávne nastavené udržiavanie tlaku.

Odstráňte presakovanie.
Zvýšte tlak napĺňania.
Skontrolujte nastavenie udržiavania 
tlaku

2 Alarm maximálneho tlaku Tlak v systéme dosiahol alarm 
horného limitu. Alarm horného limitu 
je nastavená hodnota [pSV] mínus 
[Alarm max. vzdialenosti pSV].

A Čerpadlo sa nevypne.
Reakčný tlak pSV poistného ventilu je 
nastavený na príliš nízko.

Skontrolujte vypínanie čerpadla.
Skontrolujte hodnotu nastavenú pre 
pSV
Skontrolujte predbežne nastavený 
tlak

3 Ochrana pred chodom 
nasucho

Snímač chodu nasucho odosiela 
signál, nebezpečie chodu nasucho

B Separačná nádrž systému je prázdna.
Príliš nízky plniaci tlak.
Zanesené sitko na nečistoty.
Snímač nie je elektricky zapojený.

Skontrolujte prívod prúdu.
Zvýšte tlak napĺňania.
Očistite sitko na nečistoty.
Otvorte uzatvárací ventil.
Snímač elektricky zapojte..

5 Príliš malé množstvo 
plnenia

Impulzný vodomer nesignalizuje 
požiadavku na doplnenia vody.

A Impulzy impulzného vodomera chýbajú, pretože:
Nie je elektricky zapojený;
Hodnota času reakcie impulzného vodomera 
je nastavená príliš nízko;
Impulzný vodomer je poškodený.

Impulzný vodomer pripojte elektricky.
Zvýšte nastavenú hodnotu času 
reakcie impulzného vodomeru.

Ak je to nutné, vymeňte impulzný 
vodomer.

6 Rozsah zvýšenia tlaku Zadal sa rozsah zvýšenia tlaku. Ale 
tlak v systéme nestúpol minimálne 
o 0,1 baru.

A Čerpadlo sa nezaplo.
Príliš malý prívod vody.
Nesprávne nastavená hodnota.

Zvýšte množstvo napĺňania.
Zvýšte nastavenú hodnotu

7 Doba nárastu tlaku V dobe nárastu tlaku v systéme 
nestúpol tlak minimálne o 0,1 baru.

A Čerpadlo sa nezaplo.
Príliš malý prívod vody.
Nesprávne nastavená hodnota.

Zvýšte množstvo napĺňania.
Zvýšte nastavenú hodnotu.
Skontrolujte či sa zapína 
elektromagnetický ventil.

9 Chyba napájania čerpadla Dopĺňanie vody bez požiadavky. A Čerpadlo sa nevypne.
Impulzy vodomeru bez požiadavky na 
čerpanie.

Skontrolujte regulátor.
Skontrolujte elektrické kontakty.

10 Interval cyklu Skrátil sa minimálny interval medzi 
dvoma cyklami dopĺňania.

A Doby intervalov systému klesajú pod limit.
Netesnosť v systéme

Skontrolujte nastavenú hodnotu.
Odstráňte presakovanie.

11 Počet cyklov Prekročený maximálny počet cyklov 
v rámci časového okna.

A Príliš veľa požiadaviek na dopĺňanie v 
časovom rámci.
Netesnosť v systéme

Skontrolujte nastavenú hodnotu.
Odstráňte presakovanie.

12 Limit objemu Prekročený maximálny objem cyklu 
doplňovania.

A Netesnosť v systéme.
Príliš nízka hodnota nastavenia pre 
obmedzenie objemu.

Odstráňte presakovanie.
Skontrolujte nastavenú hodnotu..

13 Limit doby chodu Prekročená maximálna doba cyklu 
doplňovania.

A Netesnosť v systéme.
Príliš nízka hodnota nastavenia pre 
obmedzenie objemu.

Odstráňte presakovanie.
Skontrolujte nastavenú hodnotu.

14 Prekročený objem 
napĺňania.

Prekročený max. počiatočný objem 
napĺňania v režime dopĺňania.

A Netesnosť v systéme.
Systém ešte nie je dostatočne naplnený.

Odstráňte presakovanie.
Skontrolujte nastavenú hodnotu.
Znovu aktivujte režim napĺňania.

15 Prekročená doba 
napĺňania

Prekročená max. počiatočná doba 
napĺňania v režime dopĺňania.

A Netesnosť v systéme.
Systém ešte nie je dostatočne naplnený

Odstráňte presakovanie.
Skontrolujte nastavenú hodnotu.
Znovu aktivujte režim napĺňania.

16 Vymeňte modul Prekročený objem v module na 
úpravu vody.

A Dosiahol sa objem modulu na úpravu vody. Vymeňte modul.

17 Snímač napätia Snímač minimálneho napätia mimo 
limitu.

B Prázdny, poškodený. Pri opakovaní poruchy vymeňte 
regulátor.

18 Skrat snímača tlaku Skrat prúdovej slučky snímača 
tlaku.

A Skrat. Skontrolujte elektrické kontakty a 
káble.

19 Prerušený kábel snímača 
tlaku

Prerušenie prúdovej slučky snímača 
tlaku.

A Prerušenie kábla.. Skontrolujte elektrické kontakty a 
káble.

20 Žiadny dátum/čas Hodiny reálneho času neukazujú 
platný čas.

A Po dlhšom stave bez napätia sa vymazalo 
nastavenie času.

Nastavte čas a dátum.

25 Dátum údržby Dosiahol sa dátum údržby. A Požadovaná údržba. Vykonajte údržbu a potvrďte v 
ponuke Servis.

A Potrebné resetovať v rámci normálneho používania (po prestavení kontrolné resety).
B: Žiadny výkon, automatický reset v rámci normálneho používania.
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Likvidácia8. 

z Dodržujte miestnu legislatívu.

●  Preverte, či je spínač systému v polohe 
OFF (vypnutý).

 ● Odpojte napájací zdroj.

● Preverte, či je hlavný spínač v polohe OFF 
(vypnutý).

● Vypustite vodu.

1

VYPNUTÉ

230 V2

VYPNUTÉ
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Technické parametre9. 

H2

W2

W1

D2

D1

Hlavné rozmery (menovité)
H2 495 mm
W1 380 mm
W2 320 mm
D1 320 mm
D2 215 mm

Menovitý priemer Maximálna dĺžka trasy pri montáži systému
DN15 10 m
DN20 20 m
DN25 30 m

Všeobecne
Typ ochrany IP54
Hmotnosť cca. 25 kg
Montáž systému G ½”
Plniaci spoj pri impulznom vodomere G ½”
Rúrkový spoj drenáže/prepadu DN40
Objem systémovej separačnej nádrže 12 litrov
Parametre systému
Tlak prívodného prietoku 1 -10 barov
Tlak v systéme 1 -9 barov
Objemový prietok max. 210 l/h
Teplotný rozsah na vstupe > 0 °C - 30 °C
Elektrické údaje
Napájacie napätie 230 V, 50 Hz
Príkon 0,3 kW
Hlavná poistka 230 V, 10 A (pomalá)
Hromadné chybové hlásenie kapacity záťaže 230 VAC, 3 A
Ovplyvňujúce premenné
Teplota okolia > 0 °C - 40 °C počas prevádzky, -20 °C - 65 °C počas prepravy a skladovania.
Relatívna vlhkosť 80% počas prevádzky, pri preprave a skladovaní -> nekondenzujúca.


