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POPIS REGULÁTORU
Solární regulátor je určen k ovládání čerpadel solárního systému (a jiných volitelných zařízení) za účelem 
zajištění, že postup plnění ohřívače teplé užitkové vody bude ekonomický. 
Regulátor měří teplotu sběračů a ohřívače teplé užitkové vody, zapíná a vypíná solární čerpadla plnící 
ohřívač TUV. Zůstávají zapnuté, když teplota ohřívače TUV je nižší než nastavený uživatelem, a kolektory 
mají teplotu příslušně vyšší než momentální teplota v ohřívači teplé užitkové vody.

REGULÁTOR MÁ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:
 � ovládání solárního čerpadla plnícího ohřívač teplé užitkové vody v závislosti na teplotě slunečního 

panelu 
 � volba solární kapaliny
 � obsluha dvou zón slunečních panelů spolu se samostatnými čerpadly
 � počítadlo energie
 � udržování zadané teploty v ohřívači teplé užitkové vody
 � dodatečný výstup řídící v závislosti na vlastní volbě (cirkulační čerpadlo teplé užitkové vody, ohřívací 

těleso nebo čerpadlo druhého ohřívače teplé užitkové vody)
 � volba jednoho ze tří programů chodu cirkulačního čerpadla teplé užitkové vody 
 � možnost vytvoření vlastního programu činnosti cirkulačního čerpadla teplé užitkové vody v závislosti na 

individuálních potřebách a preferencích
 � čitelné menu a intuitivní obsluha
 � informace o chybách
 � funkce DOVOLENÁ

CIRKULAČNÍ
ČERPADLO

SOLÁRNÍ
ČERPADLO

POČÍTADLO
ENERGIE

COMFORT
SYSTEM

3
POČET VÝSTUPŮ 

NA OVLÁDÁNÍ 
ČERPADEL



TECHNICKÉ ÚDAJE EKOSOL 400
Jmenovité napětí napájení           ~ 230 V, 50 Hz

Relativní vlhkost vzduchu                       < 95 %

Stupeň ochrany krytu                                 IP 20

Trída izolace  II

Rozměry regulátoru 175 x 136 x 46 mm

Okolní teplota               od 0 °C do + 40 °C

Elektrická ochrana 1 x 2,5 A

1. Regulátor EKOSOL 400
2. Solární čerpadlo č. 1
3. Solární čerpadlo č. 2
4. Cirkulační čerpadlo

5. Čidlo kolektorů č. 1
6. Čidlo kolektorů č. 2
7. Čidlo ohřívače TUV
8. Zásobník TUV

Příklad schématu topného systému s ovládačem EKOSOL 400 bez uzavíracích a ochranných zařízení. 
Nezastupuje odborně vypracovaný projekt na místě montáže.

  SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULÁTORU DO TOPNÉHO SYSTÉMU

~ 230 V
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