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Szanowni użytkownicy!
Oddajemy w Państwa ręce Instrukcję obsługi instalacji solarnej, zamontowanej w Państwa
gospodarstwie domowym przez naszą firmę.
Instrukcja została napisana w taki sposób, by pozwolić Państwu nie tylko znaleźć– w razie potrzeby
- szybkie rozwiązanie (SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI – STR. 4-5), lecz także umożliwić
zrozumienie zasad działania instalacji oraz ułatwić obsługę urządzeń systemu solarnego, także po
upłynięciu terminu gwarancji.
Dla Państwa wygody na górze każdej ze stron umieściliśmy numer do serwisu naszej firmy.
Serwis poprosi Państwa o podstawowe dane (imię, nazwisko, adres) i w miarę możliwości
pomoże w diagnozie usterki i wykonaniu podstawowych działań naprawczych.
Jeśli nie odniosą one skutku, konieczne będzie dokonanie przez Państwa zgłoszenia usterki
do Urzędu Gminy w Annopolu.
Prosimy zwrócić pilną uwagę na zachowanie urządzeń w czystości – zwłaszcza wrażliwych na kurz
i zapylenie urządzeń elektrycznych. Wpłynie to nie tylko na ich prawidłową pracę, ale pozwoli
także przedłużyć ich żywotność.
Mamy nadzieję, że zamontowane instalacje solarne, także dzięki stosowanie się przez Państwa
do wskazań i ostrzeżeń ujętych w niniejszej instrukcji, będą służyć przez długie lata.

2

SERWIS:

SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32- 400 Myślenice
www.skorut-solar.pl

tel. 785-407-122

1. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI – najistotniejsze zalecenia
1. W żadnym wypadku nie należy podejmować na własną rękę przeróbek czy
napraw instalacji (innych niż zalecanych w niniejszej instrukcji).
2. Zabrania się odkręcania zaworu przy odpowietrzniku kolektorów, ingerencji
w zawory czy urządzenia w stacji solarnej, szczególnie obustronnego
zamykania obiegu glikolowego oraz zmieniania ustawień sterownika solarnego
pod rygorem utraty gwarancji!
3. Urządzenia instalacji solarnej należy zachować w czystości, w szczególności
przeciwdziałając zakurzeniu przetwornicy. Szybę kolektora – o ile zachodzi taka
potrzeba - myć z uwzględnieniem zaleceń producenta (szczegóły na str. 7).
4. Instalacja jest przeznaczona do całorocznego użytku. Niemniej w przypadku
braku lub małego zużycia ciepłej wody (z powodu co najmniej kilkudniowego
wyjazdu wszystkich lub części mieszkańców) poza okresem zimowym, należy
włączyć na sterowniku tryb urlopowy (przyciskiem „MENU” wybrać „TRYB
PRACY”, a następnie „TRYB URLOPOWY” – patrz str. 11-12). Pozostawienie
instalacji na trybie automatycznym może spowodować przegrzanie instalacji
(nagrzanie się wody do temperatury 80-90°C oraz kolektorów do ponad
130°C), grozi m.in. brakiem grzania wody (wskutek zapowietrzenia instalacji),
szybszym zużyciem glikolu, wylaniem się dużej ilości wody ze zbiornika przez
zawór bezpieczeństwa i innymi uszkodzeniami. Przywrócenie instalacji do
działania i usunięcie skutków uszkodzeń będzie wówczas odpłatne.
Działaniem doraźnym, jednak nie gwarantującym naprawy jest niezwłocznie
schłodzenie wody w zbiorniku, przez włączenie pompy obiegowej c.o. i/lub
spuszczenie (przez kran) większej ilości ciepłej wody ze zbiornika.
5. W przypadku wyjazdu/braku rozbioru ciepłej wody przez okres dłuższy niż
miesiąc należy odłączyć urządzenia (przetwornicę) od prądu oraz zakryć
kolektory materiałem nieprzyklejającym się do szkła – najlepiej jasnym
prześcieradłem. Jeżeli ciepła woda nie była używana dłużej niż 2 miesiące,
należy spuścić (przez kran) jej większą ilość (min. kilkadziesiąt litrów), po czym
świeżo napuszczoną wodę wygrzać do 70°C - celem uniknięcia zatrucia!!!
6. Podczas zaniku zasilania sieci elektrycznej urządzenia tj. sterownik wraz
modułem internetowym, przetwornica, pompa będą działać do momentu
wyczerpania zapasu energii w akumulatorze (do 3h), a z przetwornicy co 8s
może być emitowany alarm dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm, należy podczas
sygnału dźwiękowego nacisnąć przycisk Power. Jeżeli do tego czasu nie wróci
prąd w sieci, urządzenia wyłączą się, stąd po powrocie prądu należy włączyć
przetwornicę (przytrzymać 3s przycisk Power) oraz sprawdzić odczyty
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temperatur na kolektorze i zbiorniku. Możliwe, że temperatura kolektora
przekroczy nawet ponad 130°C, co będzie sygnalizowane wskazaniem
przegrzania kolektora na sterowniku (str. 12). Skutkuje to wyłączeniem się
pompy solarnej i koniecznością uruchomienia drugiego źródła ciepła w razie
niedogrzania wody do żądanej temperatury. Nie jest to awaria, kolektor
powinien schłodzić się najpóźniej w ciągu nocy, a następnego dnia
funkcjonować poprawnie. Jeżeli na drugi dzień pompa solarna nie załączy się
po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na kolektorze – należy skontaktować
się z serwisem.
7. W razie spadku ciśnienia glikolu poniżej 1 bar lub/oraz wycieku z instalacji
glikolowej należy niezwłocznie zgłosić usterkę. W razie stwierdzenia wycieku
z instalacji wodnej, aby zapobiec poważniejszemu wyciekowi wody należy
zamknąć zawór wody zimnej oraz zgłosić usterkę do Urzędu Gminy.
8. W trakcie burzy, celem wykluczenia uszkodzeń poburzowych, należy odłączyć
przetwornicę (awaryjne źródło zasilania) oraz grzałkę z sieci. Instalacja
przepięciowa zmniejsza, lecz nie gwarantuje niezawodnego zabezpieczenia
przed skutkami uderzenia pioruna! W razie zadziałania zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego w rozdzielnicy solarnej, po burzy należy załączyć
odpowiedni bezpiecznik.
9. W razie załączenia się alarmu dźwiękowego ze sterownika należy nacisnąć
przycisk „EXIT”, zdiagnozować migający element na wyświetlaczu, a następnie
zgłosić usterkę, zgodnie z opisem podanym w instrukcji (patrz str. 12).
Podobnie diagnozować i w razie potrzeby zgłaszać jako usterkę alarmy
dźwiękowe i świetlne wydawane przez przetwornicę (patrz str. 17-18).
10.Nie wolno eksploatować ogrzewacza:
* nienapełnionego wodą, zwłaszcza z nienapełnioną górną wężownicą
* bez sprawnej anody tytanowej (musi świecić się zielona dioda)
* bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa; działanie zaworu bezpieczeństwa
zaleca się sprawdzać co 14 dni przy nienagrzanym zbiorniku – poprzez
przekręcenie kapturka tak, aby nastąpił wypływ wody. Jeżeli przy przekręceniu
kapturka nie następuje wypływ wody, należy zgłosić usterkę zaworu.
11.Aby zapobiec zastaniu/zakamienieniu zaworu mieszającego należy okresowo
poruszać niebieskim pokrętłem (trzpieniem) zaworu i stosować filtry
zanieczyszczeń oraz zmiękczacze wody w obrębie istniejącej instalacji wodnej.
Ich montaż i utrzymanie nie był w zakresie montażu instalacji solarnej.
Czas reakcji w sprawach nagłych wynosi do 2 dni od otrzymania zgłoszenia z Gminy.
Konsultacja telefoniczna nie gwarantuje nieomylnej diagnozy.
Przyjazdy serwisu celem diagnozy i/lub usunięcia usterek wynikłych z niestosowania się do zasad
prawidłowego użytkowania instalacji oraz ich skutków nie są objęte gwarancją i będą odpłatne.
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2. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI SOLARNEJ
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Ciepło uzyskane z energii słonecznej jest transportowane przez wodny roztwór glikolu
propylenowego. Wymuszenie obiegu nośnika ciepła od kolektorów słonecznych do wężownicy
w podgrzewaczu c.w.u. następuje poprzez pompę obiegową znajdującą się w stacji solarnej.
Roztwór glikolowy oddaje ciepło przez dolną wężownicę znajdującą się w zbiorniku. Następuje
podgrzew wody. W przypadku małego nasłonecznienia, istnieje możliwość dogrzewu wody przez
górną wężownicę podpiętą do kotła c.o. lub za pomocą grzałki elektrycznej, zasilanej bezpośrednio
z sieci elektrycznej użytkownika. Ciepła woda użytkowa wyprowadzana jest ze zbiornika
i podłączana do istniejącej instalacji w obiekcie. Na wyjściu c.w.u. jest montowany zawór
mieszający zapobiegający poparzeniu. Pompa solarna jest zasilana z sieci elektrycznej, awaryjnie
natomiast, do 3 godzin pracy, z akumulatorów za pośrednictwem przetwornicy UPS prądu stałego
(AC/DC). Instalacja solarna jest podłączona do instalacji uziemiającej i odgromowej (kolektory
słoneczne), o ile użytkownik takowe posiada. Schemat blokowy podłączenia urządzeń
elektrycznych instalacji solarnej załączono poniżej.
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INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
UWAGA!
Ze względu na to, że kolektory słoneczne stanowią źródło ciepła, nie należy pod żadnym
względem dokonywać odcięcia obustronnego kolektora/kolektorów. Nadmierny wzrost
ciśnienia, będący tego następstwem, może stać się powodem rozszczelnienia instalacji, które nie
będzie podlegało gwarancji!
Kolektory mogą być zamontowane na: dachu (w zależności od rodzaju: płaski lub pochyły), elewacji
budynku lub odpowiedniej konstrukcji w terenie.
W przypadku instalacji kolektorów słonecznych należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
1) Kolektory są w małym stopniu podatne na zabrudzenia.
Okresowe opady deszczu, śniegu oraz wiatr czyszczą szybę solarną w dostatecznym stopniu.
Jeśli jednak zostanie stwierdzone znaczne zapylenie/zabrudzenie powierzchni szyby zaleca się
jej okresowe czyszczenie letnią wodą bez detergentów oraz miękką szmatką z niestrzępiącej się
bawełny, która nie zarysuje powierzchni szyby. Można użyć ścierki z mikrofibry. Zagrożeniem,
które może spowodować korozje szyby lub kolektora są: sól w dużych stężeniach, amoniak, piasek,
chemikalia, zalegające ptasie odchody.
Wszelkiego typu usterki wynikające z nieprawidłowej obsługi instalacji, w szczególności
spowodowane uszkodzeniem powłoki antyrefleksyjnej wskutek zdarzeń niezależnych od
Wykonawcy lub wskutek niezastosowania się do powyższych wytycznych nie będą podlegały
odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy i zostaną usunięte na koszt Użytkownika.
2) Kolektor solarny jest urządzeniem cieplnym absorbującym energię cieplną z promieniowania
słonecznego. W razie braku zasilania (długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej,
skutkującej wyczerpaniu się energii z awaryjnego źródła zasilania tj. akumulatorów z przetwornicą
UPS) pompa obiegu solarnego nie będzie wymuszać obiegu płynu solarnego między kolektorami
a zbiornikiem c.w.u. Także po wznowieniu dostawy energii elektrycznej pompa może się nie
włączyć z racji osiągnięcia przez glikol w kolektorze temperatury alarmowej tj. ponad 130°C.
ZAISTNIENIE OPISANEJ SYTUACJI NIE JEST AWARIĄ, przeciwnie, chroni pompę i zbiornik c.w.u.
przed ich uszkodzeniem. Ponowne załączenie pompy nastąpi po ochłodzeniu kolektora (zazwyczaj
na drugi dzień po nocy). Jednak, jeśli system się nie włączy, należy skontaktować się z serwisem.
Kolektor jest przystosowany do pracy w bardzo wysokich (do ponad +200° C) temperaturach
glikolu, a także do pracy w bardzo niskich (do -28°C) temperaturach otoczenia. Dodatkowo
elektroniczna regulacja systemu nie dopuszcza do przegrzania odbiornika energii cieplnej powyżej
+90oC. Niemniej Gwarant nie bierze odpowiedzialności za skutki związane z brakami prądu.
3) Kolektory słoneczne posiadają specjalne utwardzane szyby, odporne na normalne uderzenia
mechaniczne takie, jak gradobicie, zamarznięty śnieg lub parciem wiatru i śniegu. Należy jednak
chronić kolektor przed uderzeniem ostrymi przedmiotami.
Aby uchronić się przed skutkami zdarzeń losowych, nieobjętymi gwarancją, rynek ubezpieczeń
oferuje możliwość ubezpieczenia domu wraz z instalacja solarną.
7

SERWIS:

SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32- 400 Myślenice
www.skorut-solar.pl

tel. 785-407-122

4) Nośnikiem ciepła pomiędzy kolektorami a zbiornikiem jest mieszanka glikolu propylenowego.
Instalacja solarna jest systemem, w którym pompa solarna znajdująca się w stacji wymusza obieg
medium grzewczego. Praca pompy jest
regulowana przez system automatycznego
sterowania. Należy jednak kontrolować
okresowo wskazania diod na pompie, w razie
wskazań alarmowych zgłosić usterkę (typy
usterek na grafice obok).
Wyjaśnienie symboli alarmowych przedstawionych powyżej (opis diod w kierunku od lewej strony):
1. pierwsza dioda świeci na czerwono, piąta dioda świeci na żółto – pompa zablokowana.
2. pierwsza dioda świeci na czerwono, czwarta dioda świeci na żółto – zbyt niskie napięcie zasilania
3. pierwsza dioda świeci na czerwono, trzecia dioda świeci na żółto – błąd elektryczny
Stacja solarna wyposażona jest w zawory odcinające oraz separator powietrza (ukryte pod
obudową), termometry zasilania i powrotu glikolu, zawór bezpieczeństwa wraz z manometrem,
zawory napełniająco-spustowe oraz elektroniczną pompę solarną. Wszelkie nieszczelności czy
wycieki glikolu winny się ujawnić na manometrze w stacji solarnej. Spadek ciśnienia poniżej
wartości 1 bar, jak również wycieki glikolu stanowią usterki, które należy niezwłocznie zgłosić!
Zabrania się wykonywania na własną rękę jakichkolwiek prób eliminacji nieszczelności, szczególnie
uzupełniania instalacji wodą lub innymi płynami. ZABRANIA SIĘ INGERENCJI W KOMPONENTY
STACJI SOLARNEJ!!! ZDJĘCIE OBUDOWY JEST DOZWOLONE JEDYNIE CELEM DIAGNOZY MIEJSCA
POTENCJALNEGO WYCIEKU!!!
5) Zabezpieczenie układu solarnego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane
przez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa (6 bar) oraz solarnego naczynia przeponowego.
Naczynie przeznaczone jest do stabilizacji ciśnienia i wyrównania pojemności w zamkniętym
układzie solarnym. Ciśnienie wstępne naczynia wynosi ok. 1,9bar.
6) System solarny służy do całorocznego użytkowania. Jeśli zaistnieje potrzeba dłuższego wyjazdu
(brak lub zmniejszony pobór wody z instalacji c.w.u. w domu) w automatyce (poprzez sterownik)
należy uruchomić tryb urlopowy. W przypadku braku rozbioru wody w słoneczny dzień woda
w zbiorniku może szybko osiągnąć temperaturę maksymalną. Wówczas pompa solarna
automatycznie wyłącza się. Jej ponowne włączenie nastąpi po schłodzeniu (zazwyczaj na drugi
dzień) lub po odbiorze ciepła (zużyciu wody). Brak załączonego trybu urlopowego uniemożliwi
schłodzenie zbiornika i może skutkować poważnych w skutkach usterkom całej instalacji!!! Dlatego
również podczas wyjazdów dłuższych niż miesiąc kolektory należy przykryć jasnym materiałem
(np. prześcieradłem), zwracając uwagę, by materiał nie przykleił się do szkła kolektorów!
7) Podczas normalnej pracy układu temperatura glikolu na zasilaniu (podawana na sterowniku
solarnym, jako temperatura kolektora) powinna być wyższa od temperatury glikolu na powrocie
(podawana przez termometr w stacji solarnej).
8) Systemu solarnego nie wolno dopełniać wodą, lecz odpowiednim płynem solarnym.
Warunkiem ważności gwarancji jest prowadzenie utrzymania systemu przez uprawnioną osobę.
Samodzielne dobijanie, modyfikacja systemu powoduje utratę gwarancji.
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9) Aby sprawdzić czy system solarny działa prawidłowo, okresowo podczas pracy systemu należy
monitorować:
- działanie pompy (diody+czy nie wydaje syczących dźwięków lub szumów podczas pracy),
- temperatury na zasilaniu (temperatura kolektorów, wskazywana na sterowniku)
i powrocie (patrz termometr w stacji solarnej) instalacji glikolowej - podczas normalnej
pracy systemu wyższa powinna być temperatura zasilania,
- temperaturę na zbiorniku c.w.u.
- ciśnienie na barometrze w stacji solarnej - sprawdzać w godzinach, gdy pompa solarna
nie pracuje, codziennie przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania, później kontrolować
ciśnienie raz na trzy dni. Wyraźnie odmienne wartości należy zapisywać w notatniku.
10) Nie należy otwierać zaworu odpowietrzającego przy kolektorach.
11) Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać niezwłocznie, do 7 dni od daty ich ujawnienia;
samodzielne modyfikacje systemu mogą spowodować utratę gwarancji.

INSTALACJA WODNA
Instalacja wodna obejmuje w szczególności:
- dwuwężownicowy zbiornik z anodą tytanową CORREX,
- zawór bezpieczeństwa
- naczynie przeponowe
- zawór mieszający.
W przypadku instalacji wodnej należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
1) Podgrzewacz c.w.u. jest urządzeniem przeznaczonym do podgrzewania wody i przechowywania
jej w stanie nagrzanym. Podgrzewacze ocieplone są ekologiczną twardą pianką poliuretanową.
Główną częścią podgrzewacza jest zbiornik, w którym magazynowana jest gorąca woda, wykonany
z blachy stalowej pokrytej emalią ceramiczną. Otwory technologiczne w dnach zbiornika zamykane
są korkami. Wymiennik biwalentny wyposażony jest w dwie wężownice spiralne – dolna do układu
solarnego, a górna do układu c.o. Króćce doprowadzenia zimnej wody z sieci wodociągowej
i odprowadzenia ciepłej wody użytkowej znajdują się po jednej stronie korpusu podgrzewacza,
na różnych wysokościach (króciec zimnej wody – pierwszy od dołu, króciec c.w.u. – pierwszy
od góry), dodatkowo umieszczono tam otwór do podłączenia cyrkulacji. Podgrzewacz jest
przystosowany do pracy wyłącznie w pozycji PIONOWEJ. Podłączony może być do sieci
wodociągowej o ciśnieniu nieprzekraczającym 1 MPa – ok. 10 bar.
2) Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi emalia ceramiczna, dodatkowym elementem
ochronnym jest aktywna anoda tytanowa (zamontowana w górnej dennicy). Działanie anody
należy kontrolować wizualnie obserwując diodę kontrolną na zasilaczu. W przypadku zapalenia
się czerwonej diody na zasilaczu lub braku sygnalizacji diody należy zgłosić usterkę.
Dla całkowitego zapewnienia prawidłowej funkcji CORREX MP (podłączony do gniazda UPS
zasilacz) anody muszą być bezwzględnie spełnione następujące wskazania dotyczące
bezpieczeństwa:
- w przypadku nie korzystania z c.w.u. ze zbiornika dłużej niż dwa miesiące może dojść do
nagromadzenia się gazów powodujących zakłócenia w pracy układu c.w.u. oraz
9
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wytworzenia się bakterii Legionella, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zbiornik
należy przepłukać, a świeżą wodę wygrzać do temperatury 70st C!!!
Roszczenia będące skutkiem zaniedbania tej czynności nie będą uwzględniane.
wtyczkę zasilacza anody tytanowej przy napełnionym podgrzewaczu wody nie wolno
wyciągać z gniazdka. W przeciwnym razie nie występuje ochrona antykorozyjna,
przy wypełnionym podgrzewaczu wody nie wolno luzować przewodów podłączeniowych.
W przeciwnym razie nie występuje ochrona antykorozyjna,
CORREX anody prądu z zewnątrz pobieranego nawet podczas dłuższego nie używania,
np. urlopu, nie może być wyłączony z pracy. W przeciwnym razie nie występuje ochrona
antykorozyjna.

3) Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez
zastosowanie zaworu bezpieczeństwa (charakterystyczny „kranik” z czarnym lub czerwonym
„kapturkiem” przy zasilaniu zbiornika w zimną wodę) oraz naczynia przeponowego. Ciśnienie
wstępne naczynia przeponowego wodnego wynosi ok. 3,5 bar. W przypadku spadku ciśnienia,
należy je uzupełnić, zamykając wcześniej zawór na zimnej wodzie i opróżniając naczynie poprzez
szybkozłączkę. Powyższe czynności wykonać przy nienagrzanym zbiorniku. Spadek ciśnienia
w naczyniu może powodować kapanie z zaworu bezpieczeństwa. Nie wolno zapobiegać kapaniu
wody z zaworu bezpieczeństwa – nie zatykać otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa.
Jeśli z zaworu bezpieczeństwa cały czas wycieka woda, mimo regulacji naczynia, zawór należy
wówczas kilkakrotnie przepłukać (poprzez przekręcenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby
nastąpił wypływ z bocznego wypustu odprowadzającego na zewnątrz - Uwaga – możliwość
wypływu gorącej wody!). Jeżeli nie przyniesie to poprawy, należy zgłosić usterkę. Przepłukanie
zaworu zaleca się także, co 14 dni, celem kontroli jego sprawności. Jeżeli przy przekręceniu
kapturka nie następuje wypływ wody, zawór jest niesprawny. Nie wolno eksploatować
ogrzewacza bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa (zgłosić usterkę)!
4) Zawór mieszający, zamontowany na wyjściu c.w.u. zapobiega poparzeniu gorącą wodą –
umożliwia ustawienie żądanej temperatury ciepłej wody (zakres regulacji 35 – 70 oC) na wyjściu
z instalacji poprzez przekręcenie niebieskiego trzpienia zaworu. Zaburzenia działania lub złe
funkcjonowanie zaworu mieszającego spowodowane zanieczyszczeniami niesionymi przez wodę
nie podlegają gwarancji. Celem zapobiegnięcia zastania/zakamienienia zaworu należy okresowo
poruszać pokrętłem zaworu oraz zastosować i odpowiednio użytkować niezbędny filtr wody i w
razie potrzeby także inne urządzenia do uzdatniania (np. zmiękczania) wody.
5) Prawidłowe zabezpieczenie i praca współpracującego z podgrzewaczem kotła, gwarantuje

prawidłowe zabezpieczenie i dogrzew górnej wężownicy podgrzewacza. Odpowietrzanie instalacji
c.o., w tym także przyłącza górnej wężownicy zbiornika solarnego leży po stronie użytkownika.
6) Zbiornik posiada obudowę zewnętrzną wykonaną ze sztucznej skóry (skay), natomiast izolacja

termiczna wykonana jest z pianki poliuretanowej, stąd w pobliżu zasobnika nie składować łatwo
palnych materiałów, a bezpośrednio przy zbiorniku nie wolno manipulować otwartym ogniem ani
składować materiałów łatwopalnych (grozi to uszkodzeniem obudowy zewnętrznej oraz izolacji).
Również ekspozycja zbiornika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować
odbarwienia lub uszkodzenia elementów z tworzyw sztucznych, co nie podlega gwarancji.
7) Pomieszczenie powinno być zachowane w czystości (bez kurzu) oraz zabezpieczone przed

zwierzętami lub szkodnikami.
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8) Instalacja wodna winna być wyposażona w filtry eliminujące zanieczyszczenia oraz, w razie
potrzeby, zmiękczacze wody czy inne urządzenia do jej uzdatniania. W przypadku ich braku lub
złego stanu (nieodpowiedniej konserwacji), firma SKORUT nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie związane z brakiem tych urządzeń skutki, np. gromadzenie się zanieczyszczeń czy
kamienia w zbiorniku oraz pozostałych elementach instalacji.
9) W pomieszczeniach, gdzie jest zamontowany podgrzewacz wraz z instalacją wodną temperatura
nie może spaść poniżej 10oC. W przypadku nie zastosowania się do wymogów Użytkownik ryzykuje
uszkodzeniem instalacji (np. zamrożeniem wody w instalacji) i traci gwarancję.
10) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności lub koszty spowodowane
demontażem zabudowy zbiornika, celem konserwacji, naprawy lub wymiany.

UKŁAD AUTOMATYKI (sterowania)
Sterownik ST-402N PWM przystosowany jest do obsługi pompy PWM – umożliwia to regulacje
obrotami pompy. Sterownik wyposażony jest w wejście karty micro SD. Sterownik co godzinę
zapisuje na karcie dane dotyczące pracy sterownika: uzysk energii, czas pracy pompy, maksymalna
temperatura kolektora oraz maksymalna temperatura zbiornika. Jednocześnie sterownik generuje
plik podsumowujący te dane w skali miesięcznej oraz rocznej – po zakończeniu każdego dnia dane
te zostają wprowadzone w miesięczny raport, a co miesiąc w roczny. Dane te zapisywane są w
pliku o formacie csv (wartości rozdzielone przecinkami).
W przypadku układu automatyki należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
1) Całość procesu przekazywania ciepła z instalacji kolektorów słonecznych do instalacji wodnej
jest sterowane poprzez układ automatyki. Termoregulator typu ST-402N steruje pracą pompy
solarnej na podstawie pomiaru temperatury na kolektorach (czujnik F1) oraz temperatury wody
w zbiorniku (czujnik F2). Jeśli temperatura kolektorów jest odpowiednio większa od temperatury
w zbiorniku o zadaną histerezę, włączona zostanie pompa solarna. Gdy różnica temperatur
spadnie do zadanej histerezy wyłączenia, pompa wyłącza się. Praca sterownika jest ustawiona
domyślnie w trybie automatycznym i pozostaje w zasadzie bezobsługowa. Układ automatyki
połączony jest z modułem internetowym umożliwiającym zdalną kontrolę pracy instalacji. Moduł
umożliwia także podgląd historii temperatur w postaci przejrzystych wykresów oraz podgląd
historii i rodzaju alarmów sterownika.
2) Obsługa sterownika odbywa się za pomocą przycisków. Wejście do menu następuje przez
naciśnięcie przycisku MENU. Używając przycisków plus i minus użytkownik przemieszcza się
odpowiednio w dół i górę w funkcjach menu. W celu akceptacji wybranej (to jest zaznaczonej,
podświetlonej) pozycji menu należy nacisnąć przycisk MENU. Chcąc przejść do ekranu głównego
(lub poprzedniego menu) należy użyć przycisku EXIT (wyjście).
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Opis panelu sterującego przykładowego układu:

Na wyświetlaczu, po prawej stronie widoczne mogą być następujące symbole trybu pracy:
Symbol aktywnego
urządzenia dodatkowego
(peryferia):

Symbol aktywnego trybu pracy:

Tryb pracy automatycznej

Pompa cyrkulacyjna

Tryb odmrażania kolektora

Rozpalanie kotła pelletowego
(sygnał bez napięciowy)

Tryb urlopowy

Grzałka

Przegrzanie kolektora
(tryb alarmowy)

Pozostałe ikony:
Ikonka informująca o braku
(lub awarii) karty micro SD

Uszkodzenie czujnika
(tryb alarmowy)

W przypadku pojawienia się innego symbolu należy skontaktować się z serwisem.
Jeżeli jeden z czujników będzie uszkodzony, pulsować będzie dodatkowa ikona
w miejscu
wyświetlanej temperatury uszkodzonego czujnika, informująca o tym, który czujnik rozłączył się
lub uległ uszkodzeniu.
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Dodatkowo na schemacie układu instalacji widoczny jest symbol pompy (trójkąt w kółku; jeżeli
pompa pracuje –trójkąt obraca się)
3) Ze względu na wielofunkcyjność sterownika menu jest podzielone na Menu główne oraz
Menu serwisowe. W menu głównym użytkownik ustawia podstawowe opcje sterownika takie jak
zmiana trybów pracy, ustawienia zegara, daty, zmiana języka itp. Układ parametrów w menu
głównym obrazuje poniższy schemat blokowy.
Praca automatyczna
Odmrażanie kolektora
Tryb urlopowy

Tryb pracy

Anty-legionella*

Zegar

Praca ręczna

Data

Załącz

Menu główne

Adres IP
Resetuj hasło modułu

Moduł ethernetowy

Ustawienia zaawansowane
Informacje
Załącz

GSM

Informacje

Statystyki
Podświetlenie
Kontrast wyświetlacza
Język
Informacje
Ustawienia fabryczne
Menu serwisowe

* Parametr widoczny w przypadku podłączenia urządzenia dodatkowego

Opis opcji menu
TRYB PRACY
Za pomocą tej funkcji użytkownik dokonuje wyboru trybu pracy.
1. Praca automatyczna.
Podczas pracy automatycznej pompa pracuje, jeżeli minimalna różnica temperatur kolektora i
zbiornika zostanie osiągnięta (tj. 8°C) i będzie pracować, aż do osiągnięcia temperatury zadanej
zbiornika(70°C) lub do momentu, gdy różnica temperatur kolektora i zbiornika osiągnie próg
delty wyłączenia (w takim przypadku ponowne załączenie nastąpi, gdy temperatura na kolektorze
wzrośnie powyżej temperatury zbiornika o 5°C). Kiedy pompa wyłączy się po osiągnięciu
temperatury zadanej, ponowne jej załączenie nastąpi, jeżeli temperatura spadnie poniżej zadanej
o wartość histerezy zbiornika (2°C).
2. Odmrażanie kolektora.
Za pomocą tej funkcji można ręcznie uruchomić pompę kolektora, w celu roztopienia
zalegającego na panelach solarnych śniegu. Po załączeniu tryb ten jest aktywny przez czas
określony przez 5minut, po czym sterownik wraca do pracy automatycznej. Funkcję tą można
wyłączyć ręcznie po krótszym czasie działania, wybierając inny (automatyczny lub ręczny) tryb
pracy.
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3. Tryb urlopowy.
Po aktywacji trybu urlopowego pompa pracuje, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
Temperatura kolektora wzrośnie do wartości temperatury przegrzania (110°C) pomniejszonej o
wartość parametru Delta urlop (40°C). Gdy warunek ten zostaje spełniony, następuje
załączenie pompy w celu schłodzenia kolektora. Wyłączenie pompy nastąpi po obniżeniu
temperatury o 5°C.
Temperatura kolektora jest niższa niż temperatura zbiornika – pompa załączy się w celu
wychłodzenia zbiornika i będzie pracować aż do momentu wyrównania temperatur kolektora
oraz zbiornika.
3. Praca ręczna.
W funkcji tej użytkownik może ręcznie (naciskając przycisk menu) w celu kontroli
urządzeń instalacji załączyć i wyłączyć pompę solarną lub dodatkowo podłączone urządzenia.

DATA / ZEGAR
W funkcji tej użytkownik ustawia aktualną datę / godzinę. Prawidłowe ustawienia daty
oraz godziny konieczne jest do właściwego funkcjonowania zliczania energii.

MODUŁ ETHERNETOWY (internetowy)
Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kolektora przez
Internet lub sieć lokalną. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan
wszystkich urządzeń instalacji solarnej a praca każdego urządzenia przedstawiona jest w postaci
animacji. Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie
pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie
jakichkolwiek problemów z pobraniem parametrów sieci istnieje możliwość ręcznego ustawienia
tych parametrów. Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do
Modułu internetowego. Funkcja Resetuj hasło modułu użyta może być, gdy użytkownik na
stronie logowania zmienił fabryczne hasło użytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasło
zostanie zagubione, możliwy jest powrót do hasła fabrycznego po zresetowaniu hasła modułu.

MODUŁ GSM
UWAGA ! Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do
sterownika modułu sterującego ST-65, który nie jest załączany w standardzie do sterownika.
Moduł GSM jest opcjonalnym urządzeniem współpracującym ze sterownikiem kolektora,
pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kolektora przy pomocy telefonu komórkowego.
Użytkownik jest informowany wiadomością SMS o każdym alarmie sterownika instalacji solarnej
a wysyłając odpowiednią wiadomość SMS w dowolnym momencie, otrzymuje wiadomość
zwrotną z informacją o aktualnej temperaturze wszystkich czujników.
Moduł ST-65 może działać również niezależnie od sterownika kolektora. Posiada dwa wejścia
zczujnikami temperatury, jedno stykowe do wykorzystania w dowolnej konfiguracji
(wykrywające zwarcie/rozwarcie styków) oraz jedno sterowane wyjście (np. możliwość
podłączenia dodatkowego stycznika do sterowania dowolnym obwodem elektrycznym).
Gdy dowolny czujnik temperaturowy osiągnie ustawioną temperaturę maksymalną lub
minimalną, moduł automatycznie prześle sms z taką informacją. Podobnie ma to miejsce w
przypadku zwarcia lub rozwarcia wejścia stykowego, co można wykorzystać np. do prostego
zabezpieczenia mienia.
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STATYSTYKI
Parametr ten pozwala na podgląd aktualnych wartości uzyskanej energii w
określonych odcinkach czasu: dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny, chwilowy oraz
całkowity.

PODŚWIETLENIE
Parametr ten reguluje stopień jasności wyświetlacza. Zmiana następuje po kilkunastu
sekundach bezczynności.

PODŚWIETLENIE
Parametr ten reguluje kontrast wyświetlacza.

JĘZYK
Użytkownik dokonuje wyboru wersji językowej sterownika.

INFORMACJE
Wybierając tą opcję pojawia się ekran z logo producenta sterownika oraz
aktualną wersją programu.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Funkcja ta pozwala na wczytanie ustawień fabrycznych zapisanych wcześniej w
m e n u serwisowym. FUNKCJA ZASTRZEŻONA TYLKO DLA SERWISU!

4) W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada
zabezpieczenia, tj.:
1. Zabezpieczenie czujników instalacji.
Jeżeli jeden z czujników zostanie uszkodzony, załączy się sygnał dźwiękowy, a z prawej
strony wyświetlacza pojawi się symbol. W miejscu wyświetlanej temperatury
uszkodzonego czujnika pulsować będzie dodatkowa ikona, informująca o tym, który
czujnik rozłączył się lub uległ uszkodzeniu. Aby wyłączyć sygnał alarmu w trybie błędu czujnika,
należy wcisnąć przycisk EXIT, następnie zgłosić usterkę.
2. Zabezpieczenie czujników instalacji – tryb alarmowy stagnacji kolektora
Jeżeli zostanie osiągnięta temperatura przegrzania kolektora (alarmowa - 110°C),
regulator przechodzi do tzw. stanu stagnacji kolektora, a na wyświetlaczu pojawi się
symbol jak wskazano obok. Pompa zaczyna pracować w celu schłodzenia kolektora, aż
do osiągnięcia temperatury maksymalnej zasobnika (80°C) lub do momentu spadku
temperatury kolektora o 5°C. Jeżeli mimo tych działań temperatura kolektora będzie wrastać, po
osiągnięciu temperatury maksymalnej (130°C), pompa wyłączy się, celem ochrony pompy przed
przegrzaniem (uszkodzeniem).
3. Zabezpieczenie zasobnika ciepła (zbiornika c.w.u.)
W przypadku przejścia regulatora w tryb alarmowy stagnacji kolektora, zbiornik celem jego
ochrony będzie nagrzewał się tylko do zadanej temperatury maksymalnej (80°C). Po osiągnięciu tej
temperatury zbiornika pompa solarna wyłączy się.
5) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian (np. zmiana parametrów) w menu serwisowym powoduje
utratę gwarancji na cały system.
6) Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 3.15A, zabezpieczającą sieć. Nie wolno
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stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie bezpiecznika o większym amperażu może
spowodować uszkodzenie sterownika!
7) W Sterowniku ST-402 należy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan
techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych
zanieczyszczeń (przy wyłączonym zasilaniu sterownika!). Uszkodzenia spowodowane zakurzeniem
czy innymi zanieczyszczeniami nie będą podlegały bezpłatnej naprawie gwarancyjnej!
8) Pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia należy zachować w czystości.
9) Urządzenie należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Dane techniczne sterownika ST- 402N PWM
Napięcie zasilania

230V/50Hz +/- 10%

Zakres regulacji temperatury

8oC : 90oC

Pobór mocy

max. 4W

Wytrzymałość temperaturowa czujników PT 1000

-30oC : +200oC

Dokładność pomiaru

1oC

Temperatura otoczenia

+5oC : + 50oC

Obciążenie na każdym wyjściu

1A

Wkładka bezpiecznikowa

3,15A

MODUŁ ETHERNETOWY ST 505 (internetowy)
Układ automatyki połączony jest z modułem internetowym ST 505, umożliwiającym:
*zdalną kontrolę pracy instalacji
*podgląd historii temperatur w postaci przejrzystych wykresów
*podgląd historii i rodzaju alarmów sterownika.
Wyposażenie modułu ST 505 obejmuje zasilacz 5V DC, trójnik RS oraz kabel komunikacyjny RS
do sterownika solarnego. Moduł ST-505 współpracuje ze sterownikami firmy TECH, wyposażonymi
w komunikację RS oraz odpowiednie oprogramowanie.
Aby móc skorzystać z modułu internetowego, należy uprzednio dokonać jego konfiguracji.
Po prawidłowym podłączeniu modułu, w menu sterownika solarnego należy załączyć moduł
internetowy (Menu >> Moduł ethernetowy >> Załączony), następnie zatwierdzić >>Adres IP. Po
chwili pokaże się adres IP modułu, który będzie potrzebny w późniejszej instalacji, dlatego należy
go zapisać na kartce. (np. 192.168.1.192). Konfigujacji dokonuje się poprzez sieć lokalną, dlatego
włączamy okno przeglądarki internetowej, wpisujemy wcześniej zapisany Adres IP (np.
http://192.168.1.192) i zatwierdzamy (enter).

16

SERWIS:

tel. 785-407-122

SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32- 400 Myślenice
www.skorut-solar.pl
W oknie logowania które się pojawiło, wpisujemy ustawioną fabrycznie nazwę użytkownika
(user), pole `hasło` pozostawiamy puste i klikamy OK.

Po tych czynnościach zostajemy zalogowani do modułu. W dalszej kolejności należy dokonać
zabezpieczenia modułu poprzez zmianę hasła dostępu:

Po ustawieniu nowej nazwy użytkownika i hasła (akceptujemy je, klikając zmień), powinien pojawić
się komunikat:

Pozostaje jeszcze rejestracja hasła strony zewnętrznej (przez którą będzie możliwy dostęp do
modułu, tj. stronę http://zdalnie.techsterowniki.pl). W polach identyfikator oraz hasło
użytkownika wpisujemy dane przekazane nam przez instalatora (Wykonawcę), np. (kolejno)
Użytkownik: Ann_Lesna_nr domu, hasło: 678925QBC. Po akceptacji poprzez kliknięcie w Rejestruj,
pojawi się komunikat jak powyżej.
Odtąd,
po
wpisaniu
w
adres
przeglądarki
internetowej
adresu
strony:
http://zdalnie.techsterowniki.pl
gdy pojawi się okno powitalne z polami `login` oraz `hasło`, należy w nich wpisać powyższe dane.
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Po zalogowaniu, po chwili pojawi się ekran modułu, umożliwiający zdalną kontrolę nad pracą
instalacji:

W zakładce statystyki użytkownik ma możliwość podglądu wykresu temperatur z różnych
odcinków czasowych: doba, tydzień lub miesiąc, także z poprzednich miesięcy.

18

SERWIS:

SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32- 400 Myślenice
www.skorut-solar.pl

tel. 785-407-122

AWARYJNE ŹRÓDŁO ZASILANIA
Awaryjne źródło zasilania, na które składa się akumulator o pojemności 35Ah oraz przetwornica
UPS o mocy 400W, ma na celu podtrzymanie zasilania instalacji solarnej (sterownika oraz anody
tytanowej – patrz schemat blokowy str.6) do 3 godzin po zaniku prądu w sieci.
Przetwornica posiada następujące elementy:

Głównymi cechami urządzenia są czysty sinusoidalny przebieg napięcia, mikroprocesorowa
konstrukcja, struktura Line-interactive, inteligentny system ładowania, automatyczne wykrywanie
stanu akumulatora w czasie rzeczywistym, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, izolacja
między baterią a zasilaniem AC, doskonała dynamika.
W przypadku użytkowania przetwornicy należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
1) Podczas pracy z urządzeniem zaleca się zdjęcie wszelkich przedmiotów przewodzących prąd
(zegarków, pierścionków itp). Przetwornicę należy okresowo czyścić, nie dopuszczając do
zakurzenia czy zapylenia. Czyszczenie wykonywać przy wyłączonym urządzeniu z zasilania!
Urządzenie pod napięciem! Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i niestosowanie
się do zaleceń bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego!
2) Moc znamionowa urządzeń podłączonych do wyjść zasilania przetwornicy nie przekracza
dopuszczalnej; w razie jej przekroczenia załączy się alarm i przetwornica wyłączy się; taka sytuacja
nie powinna mieć miejsca, niemniej jeśli się wydarzy, należy niezwłocznie zgłosić usterkę!
3) Przetwornica, podczas normalnej pracy (gdy podłączone są do niej urządzenia a przetwornica
podłączona jest do sieci elektrycznej AC), zasila podłączone do niej urządzenia i automatycznie
ładuje akumulator. Jeżeli przetwornica jest wyłączona, niebieska dioda LED (B-LED) miga co
2 sekundy. Włączenia przetwornicy dokonuje się poprzez przytrzymanie przycisku Power przez
3 sekundy.
5) W przypadku przerwy zasilania z sieci elektrycznej, co 8 sekund emitowany będzie alarm
dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm, należy podczas sygnału dźwiękowego nacisnąć przycisk Power.
Ponownie naciśnięcie spowoduje ponowne załączenie alarmu.
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6) Podczas pracy urządzenia można zaobserwować następujące rodzaje diod informacyjnych
i towarzyszących im sygnałów alarmowych (diody LED: B- niebieska, R- czerwona, Y- żółta):

7) W razie wystąpienia problemów podczas pracy urządzenia, należy sprawdzić typ problemu
według rozpiski w poniższej tabelce, skonsultować się z serwisem i rozwiązać problem:

W przypadku „wybrzuszenia” się akumulatora lub wycieku elektrolitu z akumulatora należy zgłosić
usterkę oraz powziąć środki ostrożności – elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu; w razie ich
kontaktu z elektrolitem przemyć je obficie wodą; niesprawny akumulator zostanie odebrany przez
kuriera. Nowy akumulator zostanie przesłany niezwłocznie lub po rozpatrzeniu reklamacji.
Wymiana akumulatora – jako prosta czynność obsługowa – leży po stronie użytkownika.
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WARUNKI GWARANCYJNE

Po zauważeniu usterki należy zgłosić ją do Urzędu Gminy w Annopolu w terminie do 7 dni
od ujawnienia się usterki. W przypadku wątpliwości Gwarant służy telefoniczną pomocą
techniczną, nie zapewnia jednak nieomylnej diagnozy. Za wszelkie bezpodstawne wezwanie
serwisu koszt ponosi Użytkownik.
Przed kontaktem telefonicznym z serwisem należy przygotować informacje odnośnie:
- aktualnego ciśnienia instalacji glikolowej (patrz manometr w stacji solarnej),
- aktualnej temperatury na stacji (patrz termometr w stacji solarnej),
- aktualnego ciśnienia instalacji wodnej (patrz manometr na zasilaniu z.w.),
- stanu pracy pompy (patrz na sterowniku) oraz przetwornicy.
1. Gwarancja jakości obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia wynikających
z ukrytych wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. Warunkami uzyskania świadczeń gwarancyjnych
przez uprawnionego z gwarancji są:
a) niezwłoczne zgłoszenie usterki/wady (tj. nie później niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia) przez
uprawnionego z gwarancji (Gmina Annopol)
b) używanie i konserwacja instalacji i jej poszczególnych komponentów i urządzeń zgodnie
z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi, wszelkich zaleceń producentów urządzeń oraz
zawartych w Instrukcji Użytkowania, zgodnie z zasadami BHP. i p.poż. oraz innymi określonymi
prawem powszechnie obowiązującym.
2. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów instalacji czy budynku, w tym przypadków
związanych z naturalnym powstawaniem kamienia kotłowego
3. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia (wraz z wszelkimi związanymi z tym skutkami)
spowodowane:
a) niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub nadmierną eksploatacją przez uprawnionego
z gwarancji, w szczególności szkód powstałych w wyniku długotrwałego przegrzania instalacji
b) użytkowaniem instalacji, jej komponentów i urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi, ich
przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa,
c) czynnikami mechanicznymi i chemicznymi, w szczególności:
 uszkodzeń (zwłaszcza powierzchni kolektorów), spowodowanych przez sól, ptasie odchody,
opad zanieczyszczeń, zwł. produktów spalania np. sadzą, będący konsekwencją nieprawidłowego
spalania, złego stanu technicznego komina lub innymi czynnikami,
 nieprawidłową wentylacją kolektora (niedrożność wywietrzników spowodowana np. przez liście,
potencjalne uszkodzenia w wyniku wentylacji kolektora czynnikiem innym niż powietrze
atmosferyczne)
 pracą akumulatorów w temperaturze otoczenia wyższej niż +25°C
 mechanicznymi uszkodzeniami pojemnika, pokrywy lub klem akumulatorów
 zanieczyszczeniem (zwłaszcza zakurzeniem), zalaniem, przegrzaniem urządzeń czy komponentów
instalacji solarnej, zwłaszcza elektrycznych
 mechanicznymi uszkodzeniami czujników czy kabli np. przez gryzonie
d) niewłaściwą, niesprawną lub wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, zastosowaniem
niewłaściwych rodzajów prądu, przepięciami (uderzenie pioruna, przepięcia wewnętrzne), spadkami
napięć w sieci elektroenergetycznej oraz zaników zasilania instalacji wskutek wyczerpania energii
w akumulatorach
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e) temperaturą otoczenia niższą niż dopuszczalna temperatura dla płynu transferu energii
(dopuszczalna najniższa temperatura otoczenia dla płynu solarnego ze względu na jego krzepliwość
to -28°C),
f) korozją, odbarwieniami lub przebarwieniami elementów, które nie będą mieć wpływu na ich
funkcjonalność (np. niepowodujące spadków sprawności kolektora odbarwienia szkła, odbarwienie
elementów zbiornika wskutek wystawienia ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych)
g) niewłaściwą jakością wody lub niewłaściwym napełnianiem i uzupełnianiem instalacji wodą
h) brakiem odpowiednich filtrów i innych urządzeń uzdatniania, np. zmiękczania zimnej wody i ich
nieodpowiedniego utrzymania (konserwacji)
i) innymi czynnikami, powstałymi nie z winy producenta, zwłaszcza losowymi, jak m.in. klęski
żywiołowe, pożar, lawiny śnieżne, ciężar zsuwającego się zmarzniętego śniegu, wszelkich usterek
powstałych w wyniku działań określanych jako siła wyższa i inne, które nie mogą być objęte polisą
ubezpieczeniową oraz powstałymi z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji, użytkownika
końcowego lub osób trzecich
4. Gwarancją nie są objęte urządzenia i komponenty:
a) które nie zostały zainstalowane, uruchomione i wyregulowane przez Gwaranta lub jego
uprawnionego przedstawiciela
b) w których dokonano zmian i przeróbek (jakiejkolwiek ingerencji innej niż przewidziana w ramach
bieżącej konserwacji) przez osoby nieupoważnione
c) kolektory z zaparowaną wewnętrzną częścią szyby (jeżeli nie ma ono charakteru trwałego – tj. znika
po kilku słonecznych, ciepłych i względnie mało wilgotnych dniach)
d) uszkodzone wskutek następstw zdarzeń o charakterze pozagwarancyjnym
5. Uprawniony z gwarancji ponosić będzie wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wykorzystaniem
niniejszej gwarancji, w tym koszty bezpodstawnych wezwań.
6. Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o. zapewnia dobrowolną, celem ułatwienia kontaktu z serwisem oraz
celem doraźnej pomocy, informację techniczną (serwisową) pod numerem telefonu 785 407 122.
Telefon serwisowy będzie obsługiwany w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00. Konsultacja
z serwisem nie gwarantuje jednak nieomylnej diagnozy ewentualnej usterki i nie może stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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Zapiski, notatki użytkownika
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