
E813 – Navodila za uporabo 
      

UVOD 
E813 je krmilnik solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode. Pripravljen je za montažo 
na spončno letev. Narejen je kot diferenčni temperaturni krmilnik za regulacijo sistema 
sončnega ogrevanja in največ dvema hranilnikoma toplote, odvisno od izbranega načina 
delovanja. Krmilnik lahko nadzoruje pomožne grelne elemente ( kotel ali električni grelec ) za 
zagotavljanje dodatnega ogrevanja. Uporabnik si lahko sam nastavi časovni program za 
samodejni vklop in izklop pomožnega ogrevanja. 
 
Enota ponuja štiri načine delovanja, ki jih uporabnik izbere sam. Vgrajena pa je tudi zaščita, ki 
preprečuje nastanek napake pri izbranem načinu delovanja. Na LCD zaslonu je grafični prikaz 
sheme in trenutnega delovanja posameznih elementov, kot je prikazano spodaj. 

  
Grafični opis delovanja logike za vse štiri načine delovanja: 

 
  Normalno sklenjen kontakt (v času neaktivnosti krmilnika). 
 
  Normalno odprt kontakt (v času neaktivnosti krmilnika) 
 

Način-1: 2 tipala krmilita 1 zalogovnik (bojler ) 
S1 tipalo temperature sončnega kolektorja 
S2 tipalo temperature spodnjega dela 
zalogovnika 
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Način – 2: 3 tipala s pomožnim ogrevanjem 
 
S1 - tipalo temperature sončnega kolektorja 
S2 - tipalo temperature spodnjega dela zalogovnika 
S3 - tipalo temperature zgornjega dela zalogovnika (vklop in izklop el. grelca ). Output B. 

 
Način – 3: 3 tipala s pomožnim kotlom 
 
S1 - tipalo temperature sončnega kolektorja 
S2 - tipalo temperature spodnjega dela zalogovnika 
S3 - tipalo temperature zgornjega dela zalogovnika (vklop in izklop črpalke kotla ). Output B. 

Način – 4: 3 tipala krmilijo 2 zalogovnika 
 
S1 - tipalo temperature sončnega kolektorja 
S2 - tipalo temperature spodnjega dela zalogovnika 
S3 – diferenčno tipalo temperature v drugem  zalogovniku (vklop in izklop črpalke ). Output B. 
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Krmilna logika in priklop prikazana v grafični obliki 

1. Nazivna napetost : 240 V AC 50/60 Hz 
2.  Izhodna moč : ( Obtočna črpalka solarnega sistema) Izhod A – 240 V/ 7A , ( Pomožno 

ogrevanje ) 
Izhod B 240 V/ 16A 

3. Lastna poraba energije : 4VA 
4. Format ure : 12 / 24 – tovarniška nastavitev : 24h 
5. °C/ F - tovarniška nastavitev : °C 
6. Zaščita proti blokiranju črpalke zaradi daljšega nedelovanja. Izhod A se samodejno vključi 

za 5 sekund vsak dan ob polnoči (00:00 h), če zunanja temperatura pade pod 15°C. 
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7. Zaščita proti pregrevanju: Samodejni vklop. Ko se zaščita aktivira, enakomerno utripa osvetlitev 
LCD ekrana. 
 
Pregrevanje sončnih kolektorjev 
 
Način delovanja 1, 2 in 3 
Izhod A se vklopi, če je temperatura S1 > = od najvišje dovoljene temperature S1 in če je 
temperatura S2<= od  najvišje dovoljene temperature S2 – 2°C. 
Izhod A se izklopi, če je temperatura S1 < = od najvišje dovoljene temperature S1 – 5°C in če je 
temperatura S2 < =  od najvišje dovoljene temperature S2. 
 
V načinu delovanja 4 
Izhoda A in B se vklopita, ko je temperatura S1 > = od najvišje dovoljene temperature S1 in je 
temperatura S2 < = od  najvišje dovoljene temperature S2 – 2°C. 
Izhoda A in B se izklopita, če je temperatura S1 < = od najvišje dovoljene temperature S1 – 5°C in 
če je temperatura S2 < =  od najvišje dovoljene temperature S2 – 2°C. 
 
Pregrevanje zalogovnika 
Način delovanja 1, 2 in 3 
Izhod A se vklopi, če je temperatura S2 > = od  najvišje dovoljene temperature S2 in če je 
temperatura S1 < = od  najvišje dovoljene temperature S1 – 5°C. 
Izhod A se izklopi, če je temperatura S2 < =  od najvišje dovoljene temperature S2 – 2°C in če je 
temperatura S1 < = od  najvišje dovoljene temperature S1. 
 
V načinu delovanja 4 
Izhoda A in B se vklopita, ko je temperatura S2 > = od  najvišje dovoljene temperature S2 in če je 
temperatura S1 < = od najvišje dovoljene temperature S1 – 5°C. 
Izhoda A in B se izklopita, če je temperatura S2< = od  najvišje dovoljene temperature S2 – 2°C in 
če je temperatura S1 < = od  najvišje dovoljene temperature S1. 
8 . Zaščita proti zmrzovanju: Je aktivna, ko je enota vklopljena ( v delovanju ) 
Izhod A se vklopi za 1 minuto vsako uro, dokler je temperatura S1 = 5°C. 
Izhod A se vklopi stalno, če je temperatura S1 = 2°C, dokler temperatura S1 ne doseže 5°C. 
Vklop in izklop te funkcije je nastavljiv. Tovarniška nastavitev je- izklopljeno ( OFF ). 
 
 Nastavitev vrednosti temperatur za tipala S1, S2 in S3. 
9 . Nastavitev najvišje temperature delovanja ( zaščita pred pregrevanjem ). 
S1 : Nastavljivo območje od 60°C do 190°C. Tovarniška nastavitev je 120°C 
S2 : Nastavljivo območje od 0°C do 100°C. Tovarniška nastavitev je 95°C 
10 . Nastavitev najnižje temperature delovanja.( za tipalo S1 ). 
Izhod A se izklopi, če je temperatura S1 nižja od najnižje temperature delovanja. ( za tipalo S1 ). 
Območje nastavitve: od 10°C – 40˘C. Tovarniška nastavitev je 15°C. 
T S1 – S2 ( Vklop in izklop črpalke sončnih kolektorjev z nastavitvijo diference. 
VKLOP: Najmanjša razlika med temperaturo S1 v sončnem kolektorju in temperaturo S2 v spodnji 
polovici zalogovnika za vklop črpalke ( izhod A ). 
Območje nastavitve: od 3°C – 20˘C. Tovarniška nastavitev je 10°C. 
IZKLOP: Najmanjša razlika med temperaturo S1 v sončnem kolektorju in temperaturo S2 v spodnji 
polovici zalogovnika za izklop črpalke ( izhod A ). Preprečitev ohlajanja zalogovnika. 
Območje nastavitve: od 1°C – 18˘C. Tovarniška nastavitev je 3°C. 
12 . T S2 – S3 (Vklop in izklop obtočne črpalke z nastavitvijo diference) Samo v načinu 
delovanja 4. 
VKLOP:  Najmanjša razlika med temperaturo S2 v spodnji polovici prvega zalogovnika in 
temperaturo S3 v spodnji polovici drugega zalogovnika za vklop črpalke ( izhod B ). 
Območje nastavitve: od 3°C – 20˘C. Tovarniška nastavitev je 10°C. 
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IZKLOP:  Najmanjša razlika med temperaturo S2 v spodnji polovici prvega zalogovnika in 
temperaturo S3 v spodnji polovici drugega zalogovnika za izklop črpalke ( izhod B ). 
Območje nastavitve: od 1°C – 18˘C. Tovarniška nastavitev je 3°C. 
13 . Nastavitev delovne temperature za S2 in S3 in preklopne razlike ( Histereze ). 
Te nastavljene vrednosti nam bodo zagotavljale, da bo enota s termostatskim delovanjem 
samodejno zagotavljala želeno temperaturo vode v zalogovnikih. 
Nastavitev temperature S2 krmili izhod A. 
Nastavitev temperature S3 krmili izhod B. 
S2: Območje nastavitve od 10°C – 100°C. Tovarniška nastavitev je 60°C. 
S2: Preklopna razlika: : Območje nastavitve od 1°C – 20°C. Tovarniška nastavitev je 2°C. 
S3: Območje nastavitve od 10°C – 100°C. Tovarniška nastavitev 
je 60°C. 
S3: Preklopna razlika: : Območje nastavitve od 1°C – 20°C. 
V načinu delovanja 2 in 3 je tovarniška nastavitev  10°C 
V načinu delovanja 4 je tovarniška nastavitev  2°C 
 
14 . Programska ura 
Uporaba je možna v načinih delovanja 2 in 3 za časovno krmiljenje izhoda B ( S3 ), pri solarnem 
sistemu s pomožnim ogrevanjem. Vklop in izklop te funkcije je nastavljiv. Tovarniška nastavitev je: 
Ni aktivna. 
Ko je programska ura aktivirana sta na voljo 2 preklopna cikla na dan, nastavljiva v korakih po 10 
minut. 
 
15 . Temperaturna tipala 
Tipalo v sončnem kolektorju S1 - PT1000, 1kOhm, koeficient 3.9x10/°C, upornost 0.3851 Ohm/°C, 
merilno območje od -40°C do +250°C, točnost +/- 0.5°C, dolžina kabla 2m, temperaturno odporna 
izolacija. 
 Tipalo zalogovnik spodaj S2 – NTC, 10 kOhm pri 25°C 
Merilno območje od -10°C do 110°C, točnost +/- 0.5°C, dolžina kabla 2m, temperaturno odporna 
izolacija. 
Tipalo S3 – termostatsko, NTC, 10 kOhm pri 25°C 
Merilno območje od -10°C do 110°C, točnost +/- 0.5°C, dolžina kabla 2m, temperaturno odporna 
izolacija. 
 
16 . Kalibriranje temperaturnih tipal: Območje odmika za vsa 3 tipala je od -10 do +10°C.  
Tovarniška nastavitev je 0°C. 
 
17 . Vgrajena polnilna baterija za ohranitev nastavitev pri izpadu električne energije. 
 
18 . Stanje pripravljenosti 
Ročni vklop/izklop (izhoda A in B lahko vklopimo in izklopimo ročno ). 
 
19 . Zaklepanje enote 
Blokado vseh tipk na sprednji strani enote. (Nepooblaščeno spreminjanje nastavitev ) 
 
20 . Zaščita proti legioneli 
Učinkovita je samo, če uporabljamo pomožni vir ogrevanja.( krmiljenje izhoda B ) 
To funkcijo lahko vklopimo samo ročno. Vklopi se izhod B, ki segreva vodo do nastavljene 
temperature S3. 
Nato pa izhod B nadaljuje segrevanje še ( 12x nastavljena temperatura proti-legionelne zaščite ) 
sekund. Potem enota preide v normalno delovanje. 
Območje nastavitve temperature: od 60°C do 90°C. Tovarniška nastavitev je 70°C. 
 
21 . Modra osvetlitev LCD zaslona, izklop po 10 sekundah. 



 
22 . Dimenzije: š 52.5, v 85, g 60 mm. Spončna letev 35 mm. 
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Pred uporabo je potrebno odstraniti izolacijo baterije (prozorna folija ob strani enote ) 
 
Shema ožičenja 

Montaža enote na letev ali na zid 
 
Zatič na zadnji strani enote je namenjen za vpenjanje enote na letev. Sledite grafičnemu prikazu. 

Uporabite ploščati izvijač, vstavite ga v zatič in ga nagnite tako, da zatič rahlo izvlečete. 

Montaža zaščitnega ohišja na zid. Vpenjanje in odstranjevanje enote. 
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Vpenjanje in odstranjevanje enote. (spončna letev ) 
Opis izdelka 
Nastavljanje notranjih nastavitev  
Predlagamo vam, da pred začetkom nastavljanje notranjih nastavitev pozorno preberete navodila. 
Enota vsebuje preventivno zaščito za preprečevanje napak, glede na izbran način delovanja 
Ko pride do napake se na LCD zaslonu prikaže *err*. V tem primeru pritisnite reset ali pa za 5 

tipki  in sekund skupaj držite 

Pred prvim vstopom v meni za nastavitve pritisnite tipko *reset*. 
Če pri urejanju nastavitev 1 minuto ne pritisnete nobene tipke bo enota samodejno ohranila 
nastavitve in pričela z delovanjem. 
 
Pritisnita tipki   in skupaj za 5 sekund za vstop v meni za nastavitve. 
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A. Nastavitev ure 
1. pritisnite  ali  za nastavitev ure 

2. pritisnite  za nastavitev minut 
3. pritisnite  ali  za nastavitev minut 

4. pritisnite  za naslednjo nastavitev 
      B.  Zaščita proti zmrzovanju 
            1. Pritisnite  ali  za vklop ali izklop funkcije 
      C. Izbor sheme načina delovanja (od 1 – 4) 
           Ta enota omogoča 4 načine delovanja. Priporočamo, da si pred izbiro sheme temeljito 
preberete uvod.  

1 . pritisnite  ali  za izbor želene sheme 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
C1 – Določitev najvišje temperature S1 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
      C2 - Določitev najnižje temperature S1 
 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
C3 - Določitev najvišje temperature S2 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
       DT S1 – S2 ( Vklop in izklop črpalke sončnih kolektorjev z nastavitvijo diference. 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
3 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      4 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
 E   T S2 – S3 (Vklop in izklop obtočne črpalke z nastavitvijo diference) Samo v načinu 
delovanja 4. 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
3 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      4 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
 F  Nastavitev delovne temperature za S2 in preklopne razlike ( Histereze ) – izhod A. 

1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za nastavitev histereze 
3 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti histereze 

      4 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
G  Nastavitev delovne temperature za S3 in preklopne razlike ( Histereze ) – izhod B. 
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1 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti 

      2 . pritisnite  za nastavitev histereze 
3 . pritisnite  ali  za izbor želene vrednosti histereze 

      4 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
 
H   Kalibriranje temperaturnih tipal: 

1 . pritisnite  ali  za vnos popravka tipala S1 

            2 . pritisnite  za nastavitev tipala S2 
3 . pritisnite  ali  za za vnos popravka tipala S2 

            4 . pritisnite  za nastavitev tipala S3 
5 . pritisnite  ali  za za vnos popravka tipala S3 

            6 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
 
       I   Programska ura 

1 . pritisnite  za aktiviranje te funkcije in izberite preklopni čas v vsakem programu   
2 . pritisnite  ali  za izbor želenega časa vklopa P-1 

      3 . pritisnite  za nastavitev želenega časa izklopa P-1 
4 . pritisnite  ali  za izbor želenega časa izklopa P-1 

      5 . pritisnite  za nastavitev želenega časa vklopa P-2 
      6 . pritisnite  ali  za izbor želenega časa vklopa P-2 

      7 . pritisnite  za nastavitev želenega časa izklopa P-2 
      8 . pritisnite  ali  za izbor želenega časa izklopa P-2 

      9 . pritisnite  za naslednjo nastavitev 
 

Vsi parametri so sedaj nastavljeni. Pritisnite  za vklop delovanja krmilnika. 
Med delovanjem krmilnika lahko s tipkama  ali  preverjamo vrednosti temperatur vseh 
tipal. 
 
 Stanje pripravljenosti 

       1 .  pritisnite  
       2 .  na LCD zaslonu začne utripati napis * YES * 

       3 .  ponovno pritisnite  
       4 .  krmilnik je sedaj ročno izklopljen 
 
V času, ko je krmilnik ročno izklopljen, je še vedno aktivna funkcija zaščite črpalke. 

Krmilnik ponovno povrnemo v delovanje s pritiskom na tipko . 
 
 
 
 
 



OPOZORILO: 
 V dveh primerih LCD zaslon z utripanjem osvetlitve opozarja uporabnika. 
1 . Ko je aktivirana zaščita proti pregrevanju, kar je prikazano tudi na LCD zaslonu. 

2 . Če je katero od tipal nepravilno priklopljeno ali poškodovano, kar je prikazano tudi na LCD 
zaslonu. 
V tem primeru utripa tudi simbol. Nemudoma pokličite serviserja. 

Zaščita proti legioneli 
Učinkovita je samo, če uporabljamo pomožni vir ogrevanja.( krmiljenje izhoda B ) 

     1 . pritisnite in zadržite za 5 sekund  
     2 . pritisnite  ali  za nastavitev želene temperature higijenskega pregrevanja tople 

sanitarne vode.                               .    3 . pritisnite  za vklop te funkcije 

V času, ko je vklopljena zaščita proti legioneli sta na LCD zaslonu prikazana napisa  * A – L * in 
vrednost temperature tipala S3. 

Za izklop zaščite znova pritisnite . 
 V primeru, da temperatura S3 v 1 uri po vklopu A-L zaščite ne doseže nastavljene vrednosti, vas 
LCD zaslon z utripanjem osvetlitve opozori, da A-L zaščita ni bila pravilno izvedena. Prikaz na 

LCD zaslonu. 

V tem primeru pritisnite  in pokličite serviserja, ki bo preveril delovanje in nastavitve sistema. 
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Preverjanje delovanja izhodov (test mode) 
 
Preverite, če oba izhoda (A in B) delujeta in sta tako pripravljena na delovanje ( V načinu 1 samo 
izhod A ). 

     1 . pritisnite in zadržite  in hkrati pritisnite  
     2 . na zaslonu se prikaže in počasi utripa simbol za izhod A  (  ) 
     3 . pritisnite  za vklop izhoda A 

     4 . če je izhod v redu začne simbol (  )  hitreje utripati in prižge se rdeča lučka  v 
zgornjem            .         desnem kotu enote (če se ne prižge je enota lahko v okvari). 
     5 . pritisnite  za izklop izhoda A 

     6 . pritisnite  za preizkus izhoda B 
     7 . na zaslonu se prikaže in počasi utripa simbol za izhod B  (  ) 
     8 . pritisnite  za vklop izhoda B 

     9 . če je izhod v redu začne simbol (  )  hitreje utripati in prižge se zelena lučka   v 
zgornjem            .         .         desnem kotu enote (če se ne prižge je enota lahko v okvari). 
    10.  pritisnite  za izklop izhoda B 

    11 . Po preizkusu pritisnite in zadržite  in hkrati pritisnite  za začetek delovanja. 
 
Vračanje na privzete nastavitve 

Pritisnite  in  skupaj, na zaslonu se v zgornjem desnem kotu izpiše * dEL *, vse vrednosti 
se vrnejo na privzete nastavitve, vendar pa se ohrani nastavljen čas (ura ). 
 
Reset  
S pritiskom na tipko reset se ohranijo vse nastavitve, vendar pa bo izbrisan čas. 
Zaklepanje tipk  
 

Pritisnite  in  skupaj, na zaslonu se pojavi simbol . Sedaj ni možno vnašati ali spreminjati 

nobenega podatka. Za ponovno odklepanje tipk zopet skupaj pritisnite  in . 
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                                                                  GARANCIJSKI LIST 



 
                                                                      E813 
 
Garancijski pogoji : 
1 . Garancija velja 24 mesecev , šteto od dneva prodaje. 
2 . V primeru reklamacije mora uporabnik izdelek skupaj z garancijskim listom dostaviti prodajalcu. 
3 . Na garancijski zahtevek bomo odgovorili v roku 14 delovnih dni od dneva prejema izdelka 
4 . Samo proizvajalec ali pooblaščeni servis ima pravico poseganja v napravo. 
5 . Garancija izgubi veljavnost v primeru mehanskih poškodb , neustreznega vzdrževanja in 
popravil s strani nepooblaščenih oseb. 
 
.................................................................................................................................. 
 
datum prodaje:                                                                 datum montaže: 
 
serijska številka izdelka: 
 
žig in podpis prodajalca:                                      žig in podpis serviserja: 
 
 
 


