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UPOZORNĚNÍ 

Sálavé trubice SOLARTUBE, které budete provozovat, prošly několikaletým vývojem a 
výzkumem. 

Zařízení, uvedené v tomto návodu, prošlo mnoha testy a kontrolami. Ty jsou vyžadovány 
směrnicemi Evropské komise a týkají se plynových zařízení. Testovány byly zejména 
vlastnosti, jako je mechanická a elektrická bezpečnost, spolehlivost, bezpečné spalování 
atd. 

Vzhledem k technickým požadavkům, které stanovili, je označení ,,CE,, oficiálním uznáním 
kvality konstrukce, výroby a výkonem zařízení.  

Životnost a výkon tohoto zařízení zachováte, pokud budete při používání a údržbě 
dodržovat technické požadavky a předpisy.   

SOLARONICS poskytuje záruku 1 rok na náhradní díly a práci, které pocházejí z vlastní 
firmy. Záruka se počítá ode dne dodání zařízení 

Tato záruka je platná pouze v případě dodržení doporučení výrobce, která jsou uvedená 
v této příručce, a vracení záručního listu dodaného s každým zařízením. 

Po ověření, že instalace zařízení splňuje požadavky, které jsou uvedeny v technických 
požadavcích, je dodavatel povinen: 

1/ Informovat uživatele 

- že nesmí svévolně měnit konstrukci zařízení. Každá změna (výměna, odstranění 
atd.), týkající se bezpečnostních součástí nebo dílů, které ovlivňují výkon zařízení 
nebo bezpečnost spalování, vede k odebrání označení ,,CE,,. 

- že je nezbytné provádět čištění a předepsanou údržbu. Při použití v průmyslu je 
doporučená roční preventivní údržba.  

2/ Dát uživateli návod na údržbu a provoz zařízení.  

SOLARONICS se souhlasem úřadu přidělujícího označení ,,CE,, ,si vyhrazuje právo tyto 
návody aktualizovat. Závazné budou pouze doklady, které jsou součástí dodávky. 

VAROVÁNÍ:  Toto zařízení by nemělo být používáno v domácnosti. 
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1. PRINCIP VYTÁPĚNÍ 

Jakýkoli předmět, s teplotou vyšší než je absolutní nula, vyzařuje energii ve formě 
elektromagnetického záření.  

Záření, které postupuje přímočaře, se při nárazu na těleso odrazí a přeměnění v teplo.  

Toto záření se nazývá infračervené záření. Vyzařované teploty jsou několik set stupňů.  

Jelikož neohřívá vzduch, je toto vytápění vhodné zejména pro: 

- velkorozměrové prostory 
- málo nebo špatně izolované prostory 
- prostory, kde je nutná velká výměna vzduchu 

nebo pro: 

- přerušované vytápění 
- zónové vytápění 

2. PRINCIP FUNKCE 

Tmavý infrazářič SOLARTUBE TU.E je topný systém, který spaluje zemní plyn, propan nebo 
butan v souladu se směrnicemi Evropské komise pro plynové spotřebiče.  

Zařízení vytváří teplo prostřednictvím infračerveného záření. Pokud není zařízení napojeno, 
jsou spaliny uvolňovány do okolního vzduchu. Pokud je zařízení řádně napojeno, jsou 
spaliny odváděny mimo místnost.   

SOLARTUBE 

TU.E 12 
 
TU.E 17 

TU.E 23 

TU.E 36 

VÝKON 

12 kW 
 

15 kW 
 

20,5 kW 

32,5 kW 

SOLARTUBE TU. E spaluje plyn v trubici ve tvaru U.  

Odtahový ventilátor vytváří v trubici podtlak, prodlužuje plamen tvořený atmosférickým 
hořákem a odvádí produkty spalování. 

Při zahřátí vyzařuje trubice infračervené paprsky, které se odrážejí od reflektoru a směřují 
na předměty, které se ohřívají. 
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3. POPIS 

Označení  00 63 / 94 

Zařízení SOLARTUBE TU.E, kategorie II2Er3+, získalo ve Francii označení ,,CE,, pro 
infrazářiče spalující zemní plyn, propan a butan. Tyto výrobky splňují požadavky směrnic 
Evropské komise pro plynové spotřebiče i požadavky normy EN 437. 
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OZN. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

URČENÍ 

Vyzařovací trubice 

Reflektor dlouhý 

Odtahový ventilátor 

Box hořák 

Koncové připojení U 

Držák trubice 

Držák pro zavěšení 

Reflektor počátek 

Reflektor ukončení 

Nosný rám 

Zátka 

KS 

2 

2* 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1** 

4 

POZNÁMKY 

Vnější průměr 88,9 mm,TUE12 L=2,6m, 
TUE 17 a 23 L=4,6 m, TUE 36 L=6m 

Zakřivený pozinkovaný plech 

Izolovaný ventilátor včetně el. 
instalace 

(volitelné zařízení pro přívod 
čerstvého vzduchu) 

Ocelový 

Ocelový 

Ocelový 

Zakřivený pozinkovaný plech 

Zakřivený pozinkovaný plech 

Ocelový 

Plastová 

* délka : 1900 mm pro TU.E 12 (1ks) TU.E 17 a 23, 2250 mm pro TU.E 36 

** délka : 2730mm pro TU.E 12, 4760 mm pro TU.E 17 a 23, 6160 mm pro TU.E 36 
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- Box hořáku 
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OZN. 
1 

2 

3 

4 

5 

URČENÍ 

Box 

Kryt 

Dno 

Hořák 

Plynový ventil 
Víceúčelová jednotka 

Řídicí a zabezpečovací 
zařízení 

Manostat tlaku 
vzduchu 

Kontrola tlaku plynu na 
přívodu 
 
Kontrola tlaku plynu na 
vstřikovací trysce 

Elektrické konektor 
 

Elektroda 

Upevňovací kroužek 

Kontrolky 

KS 

1 

1 

1 

1 

1 

POZNÁMKY 

Pozinkovaný plech 

Přístup shora. Není třeba nástroje pro otevření 

Umožňuje uchycení trubic 

Atmosférický typ, lze ručně 
demontovat 

2 plynové ventily třídy B, závit ½“,  
regulátor plynu 

Vysokonapěťová zapalovač, ovládání 
zapalování a zabezpečení 

Řízení přívodu spalovacího 
vzduchu 
 
Osazeno na víceúčelové jednotce 

Osazeno na víceúčelové jednotce 

Typ CEE 22 

1 elektroda pro zapálení a ionizační 
kontrola 
 

6 1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 Žlutá: zapnuto 

Zelená: v provozu 

14 

15 

Vstřikovací tryska 

Seřizovací šroub pro 
regulaci tlaku 

1 

1 

∅ a další specifikace str. 9 

Pro nastavení tlaku plynu 
k vstřikovacím tryskám 
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PROVOZNÍ CYKLY
ZAPNUTO 

Kontrola obvodu 
     ionizační 

Manostat tlaku 
vzduchu  

bez signálu 

 Bezpečné vypnutí 
ANO 

Zapnutí odtahového 
ventilátoru 

NE

Manostat 
tlaku vzduchu 

zapnut

ANO

Provětrávání 
20 sekund 

NE

Zapálení

Elektromagnetický
ventil otevřen 

NE Detekce plamene 
méně než 10 sekund

ANO

Elektromagnetický 
ventil uzavřen 

Elektromagnetický 
ventil udržován 

v otevřené poloze 

Elektro-
magnetický

ventil uzavřen

Zjištění ztráty 
tlaku vzduchu

Zapalování vypnuto Zapalování vypnuto 

Zjištění ztráty 
plameneBezpečnostní vypnutí Provoz

Poznámka: zařízení se znovu nastartuje vypnutím a opětovným zapnutím energie (proudu). 
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4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

MODEL 

Kategorie 

Jmenovitý tepelný výkon 15 kW 

TU.E 17 TU.E 23 

II2Er3+ 

20,5 kW 32,5 kW 

TU.E 36 

G 20 (GNL) Jmenovitý tlak plynu: 20 mbar (17 mbar min / 25 mbar max) 

Jmenovitý průtok při 15° 1013 mbar (m3/h), 

Průměr vstřikovače (1/100 mm) 

Tlak na vstřikovači (mbar) 

1,59 

320 série1 

11,5 

2,17 

370 série1 

12 

3,44 

480 série 1 

11 

G 25 (GNG) Jmenovitý tlak plynu: 25 mbar (20 mbar min / 30 mbar max) 

Jmenovitý průtok při 15° 1013 mbar (m3/h), 

Průměr vstřikovače (1/100 mm) 

Tlak na vstřikovači (mbar) 

1,85 

320 série1 

16,5 

2,52 

370 série1 

17,5 

4,00 

480 série1 

17 

G 31 (Propan) Jmenovitý tlak plynu: 37 mbar (25 mbar min / 45mbar max) 

Jmenovitý průtok při 15° 1013 mbar (kg/h), 

Průměr vstřikovače (1/100 mm) 

Tlak na vstřikovači (mbar) 

1,17 

190 série1 

1,60 

225 série 1 

2, 54 

280 série1 

36 (regulátor zablokován) 

G 30 (Butan) Jmenovitý tlak plynu: 29 mbar (25 mbar min / 35 mbar max) 

Jmenovitý průtok při 15° 1013 mbar (kg/h)C, 

Průměr vstřikovače (1/100 mm) 

Tlak na vstřikovači (mbar) 

Připojení plynu 

Připojení k elektrické síti 

1,17 

190 série1 

1,60 

225 série 1 

2, 5 

280 série 1 

29 (regulátor zablokován) 

1/2 " 

230 V (+ 10%, - 15%) 50 Hz, dvoupólový 
konektor s uzemněním, typ CEE 22 

0,41 

0,37 

4 

76,2 

0,41 

0,37 

4 

76,2 

0,5 

0,45 

4 

92,5 

Spotřeba elektrické energie při startu (A) 

Spotřeba elektrické energie v provozu (A) 

Počet závěsných bodů 

Celková váha (kg) 
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Hořák, který je nainstalován v SOLARTUBE TU.E, je přizpůsobitelný pro spalování různých 
plynů, jednoduchou výměnou vstřikovací trysky (identifikována svým průměrem), anebo 
nastavením tlaku ve vstřikovací trysce pomocí nastavovacího šroubu regulátoru tlaku 
plynu ( odkaz 15 na straně 6). 

Toto nastavení SOLARTUBE může být prováděno pouze kvalifikovaným  technikem.  

Proto je nezbytné si vyžádat od firmy SOLARONICS soupravu pro změnu plynu. Souprava 
obsahuje novou vstřikovací trysku, návod k obsluze a nový štítek pro zařízení.   

5. ROZMĚRY 

B 

C 

A 

SOLARTUBE 
TU. E 12 
TU. E 17 
TU. E 23 
TU. E 36 

A 
3175 
5205 
5205 
6605 

B 
2000 
4080 
4080 
5480 

C 
2730 
4760 
4760 
6160 

Šířka 
516 
516 
516 
516 

Výška 
244 
244 
255 
255 
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1. PŘEDPISY 

Zařízení musí splňovat požadavky, předpisy a musí být uvedeno do provozu v souladu 
s platnými požadavky a předpisy stanovenými všemi příslušnými úřady.  
Dodavatel musí respektovat instalační požadavky norem pro plynná zařízení. Dále je 
odpovědný za instalaci v souladu s předpisy pro druh prostoru.  

Dodavatel musí zajistit, že přívod vzduchu umožňuje dosáhnout hodnoty průtoku, 
doporučené podle stávajících předpisů s ohledem na SOLARTUBE TU. E (*). Dále musí být 
přívod vzduchu dimenzován dostatečně i s ohledem na obecná pravidla a principy, týkající 
se větrání nebytových budov podle požadavků místních předpisů o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce.  

(*) V prostorách přístupných veřejnosti musí být SOLARTUBE TU. E nainstalován tak, aby 
spaliny byly odváděny do vnějšího prostředí. Doporučené hodnoty průtoku vzduchu jsou: 

- 1,75 Nm3/h na 1 kW instalovaného tepelného výkonu 

tj. 25 Nm3/h na jeden zapojený infrazářič SOLARTUBE TU. E 12 
30 Nm3/h na jeden zapojený infrazářič SOLARTUBE TU. E 17  

      40 Nm3/h na jeden zapojený infrazářič SOLARTUBE TU. E 23  
      57 Nm3/h na jeden zapojený infrazářič SOLARTUBE TU. E 36  

Po dokončení instalace musí dodavatel ověřit, zda je každý infrazářič SOLARTUBE TU. E 
řádně připojen na rozvod plynu a elektřiny.  

Dodavatel je dále povinen informovat uživatele o provozu a povinných ročních údržbách, 
které vyplývají z těchto pokynů. Dodavatel sepíše s uživatelem závěrečnou zprávu o 
převzetí zařízení a dodá mu návod k použití.  
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2. BALENÍ 

Každý SOLARTUBE TU:E se dodává ve 4 baleních: 

- 
- 
- 
 
- 

1. 1 přihrádková lepenková krabici, která obsahuje: 
 hořák, 
 odtahový ventilátor, 
 spojovací koleno, 
  
Sáček obsahující: 

• 1x volný konektor pro zapojení do sítě 
• šrouby pro upevnění držáku a reflektoru 
• tubu lepidla 

1x malý reflektor 
2x malý otevřený reflektor 
1x spojku pro trubice 
2. 1 lepenkovou krabici: 

- 2x plochý reflektor 

3. 1x držák: 

4. sada trubic: 
• 2x trubice o ∅ 89 mm L= 2,57 m (TUE12) 
• 2x trubice o ∅ 89 mm L= 4,6 m (TUE17 a TUE23) 
• 2x trubice o ∅ 89 mm L= 6 m (TUE36) 

- Soubor dokumentů (včetně těchto technických podkladů) je přiložen k první krabici. 

- 
- 
- 
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3. MONTÁŽ 

 Potřebné nástroje pro montáž SOLARTUBE 
1. jeden klíč 6 mm 
2. dva klíče 13 mm 
3. elektrický šroubovák 
4. ochranné pomůcky pro pracovníky 
 

Úkony: 

1. Umístěte nosný rám na stabilní místo: 
podlahu, plošinu 
 
2. Zasuňte trubice do nosného rámu 

3. Udělejte dva spojující kroužky, 15 mm 
od koncového kolene 

4. Pro spojení zasuňte koncové koleno do 
rozšířených konců vyzařovacích trubic 

5. Připevněte koncové koleno samořeznými 
šrouby pomocí elektrického šroubováku 

6. Připevněte hořák na trubice pomocí 
upínacích šroubů 

7. Ujistěte se, zda jsou trubice opřeny 
v držáku a hořáku, aby byla zajištěná 
vzduchotěsnost 

8. Připevněte odtahový ventilátor na 
druhou trubici 

9. Zapojte elektrický konektor odtahového 
ventilátoru do zásuvky na hořáku 
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10. Ručně přiložte oba dlouhé reflektory bez 
skládání a vložte je do nosného rámu 

11. Přiložte oba ,,otevřené,, reflektory 
tak, že v místě uchycení překrývají 
dlouhé reflektory o 50 mm 

12. Přiložte střední malý plech, který 
zakrývá oba reflektory, a připevněte ho 
k nosnému rámu 

13. Připevněte úchytky na oba závěsné 
držáky 
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4. UMÍSTĚNÍ 

SOLARTUBE byl navržen pro provoz v průmyslových prostorách. 

Nicméně, raději nás informujte o povaze prostředí, jestli obsahuje agresivní nebo žíravé 
látky  

Výkon, počet, výška a poloha SOLARTUBE musí být navržená podle konkrétních potřeb 
instalace v daném místě. 

- UMÍSTĚNÍ SOLARTUBE 

Prosím, dodržujte následující body: 

TU.E 12  TU.E 17 

Minimální doporučená výška (m) 

Maximální doporučená výška (m) 

3,5       4 

5         6 

TU.E 23 

5 

7 

TU.E 36 

6 

9 

- Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: 

Hořlavý materiál 

0,5 m 

1m 

Hořlavý materiál 

Hořlavý 
materiál 

0,6 m 

1,25 m 

Hořlavý  
materiál 

- Sklon směrem ke spojovacímu kolenu 

Výška podle 
údajů ve výše 
uvedené tabulce 

MAX 5 cm pro TUE 12 
MAX 5 - 10 cm ostatní 
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- Maximální náklon, odtahový ventilátor by měl být vždy výše než hořák 

30° 

- Manipulace při zavěšování: 

Pomocí vysokozdvižného vozíku 

- 4 upevňovací body 

řetězem, drátem nebo kabelem (max. úhel naklonění: 20°) 

pomocí konzol 

Odtahový ventilátor na této straně 
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Kombinace různých způsobů umístění umožňuje stejnoměrné pokrytí plochy. 

Vodorovná poloha 
Nakloněná poloha 

 

Odtahový ventilátor Odtahový ventilátor 

TU.E 12 

Vyhřívaná plocha 

4 

vodorovná poloha 
(délka x šířka) 

plocha (m2) 

naklonění  30° 
(délka x šířka) 

plocha (m2) 

5,6 x 4,5 
   26 

5,6 x 5,2 
   30 

Výška zavěšení (m) 

5 

7,5 x 5,5 
  42 

7,5 x 6,3 
   48 

TU.E 17 

Vyhřívaná plocha 
4 

vodorovná plocha 
(délka x šířka) 

plocha (m2) 

naklonění  30° 
(délka x šířka) 
plocha (m2) 

7,6 x 5,6 
  43 

7,6 x 6,4 
   49 

Výška zavěšení (m) 

5 

9,5 x 7 
   67 

9,5 x 8 
  76 

6 

11,4 x 8,4 
   96 

11,4 x 9,6 
   110 
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TU. E 23 

Vyhřívaná plocha 
5 

vodorovná plocha 
(délka x šířka) 

plocha (m2) 

naklonění 30° 
(délka x šířka) 

plocha (m2) 

9,5 x 7 
  67 

9,5 x 8 
  76 

Výška zavěšení (m) 

6 

11,4 x 8,4 
   96 

11,4 x 9,6 
   110 

7 

13,3 x 9,8 
   130 

13,3 x 11,2 
    149 

5. PŘIPOJENÍ NA PLYN 

Zářiče SOLARTUBE jsou výrobcem testovány na druh plynu, který bude používán 
zákazníkem a je uveden na typovém štítku zařízení. 

Trubice musí být před instalací poklepané a profouknuté stlačeným vzduchem. 

Připojení se provádí na hořáku na vstupní straně do elektromagnetického ventilu (1/2“)  

- POTŘEBNÉ VYBAVENÍ 

Každý zářič musí být osazen uzavíracím ventilem. 

V případě, že skutečný tlak plynu je větší, než požadovaný jmenovitý tlak plynu  
(viz technické specifikace), je nutné použít regulátor plynu.  
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Doporučujeme osazení filtru za účelem ochrany komponentů na přívodu plynu a v hořáku  



 

 

SOLARONICS Chauffage SA. 3 rue du Kemmel - B.P. 129 – 59 428 ARMENTIERES CEDEX France 

Zastoupení pro ČR:  
OMNITHERM a.s., Na spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 

- uzavírací ventil (na straně pevného potrubí) 
- filtr (kryt natočený směrem dolů) 
- regulátor tlaku (na straně spotřebiče) 

Doporučujeme, aby bylo zařízení připojeno k síti přes schválenou ohebnou hadici, což 
zajistí: 

- jednodušší montáž a demontáž 
- zabránění šíření mechanického namáhaní 

Přívod musí být upevněn ručně a dotažen klíčem – max. na ¼ otáčky 

Soupravu tlakového ventilu lze dodat jako volitelné příslušenství, způsob montáže je 
následující: 



POČET VODIČŮ 

ZÁSTRČKA 

l-FÁZE 
 

UZEMNĚNÍ 

6. PŘIPOJENÍ ELEKTŘINY 

Připojení zářiče k elektrické síti lze provést prostřednictvím rozváděče. V rozváděči je 
nutné mít pojistky a hlavní vypínač v souladu s platnými normami. 

POZOR, musíte mít: 

- 
- 

Jednofázové napětí 230 voltů (+10% -15%), 50Hz 
Elektrickou síť s neutrálem bez impedance, tj. s nulovým napětím mezi neutrálem a 
uzemněním 

Pokud nejsou splněny dvě výše uvedené podmínky, je nutné použít oddělovací 
transformátor, jehož jeden z vývodů na sekundární cívce, považovaný za neutrál, bude 
napojen na uzemnění s nulovým napětím. 

N-NEUTRÁL 

Zásobování elektřinou pro každý obvod musí obsahovat dva aktivní vodiče (neutrální je 
aktivní jakožto fáze) o totožném průřezu a dále jeden ochranný vodič (uzemnění). 

Příkon: 100 VA pro TU. E 17 a 23, 115 VA pro TU. E 36 
 
Pojistky: 

TYP PPOJISTKY 

POČET ZÁŘIČŮ 

SOLARTUBE 

TU.E 12 - 17 - 23 

TU.E 36 

1A 

1-2 

1 

2A 

3-4 

2 

4A 

5-9 

3-4 

Zářič SOLARTUBE musí být připojen k síti pomocí zástrčky dodávané se zařízením. Je 
nutné dbát pokynů uvedených na zástrčce, které určují polohu vodiče. 

Doporučuje se použít ohebný mnohovodičový kabel s max. průřezem vodičů 0.75 mm². 

Podle standartního značení je uzemňovací vodič žlutozelený, neutrál modrý a fáze černá. 
Kromě toho volná zásuvka odtahového ventilátoru musí být připojená k zásuvce pevné a 
zajištěna na boxu hořáku. 
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BOX HOŘÁKU 

VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMA HOŘÁKU 

B 
HV   1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

PE 

neutrál 

uzemnění 

fáze 

AWL 

PP 

neutrál 

uzemnění 

fáze 

DP 

GWL 
GGU 

HV : vysoké napětí 
AWL : žlutá kontrolka (spotřebič pod proudem) 
GWL : zelené kontrolka (elektromagnetický ventil pod proudem) 
DP : manostat tlaku vzduchu 
B : základní deska se zástrčkou, osazená do boxu hořáku 
P : zásuvka pro volnou přívodní zástrčku 
PE : zásuvka pro volnou zástrčku odtahového ventilátoru 
E : uzemnění 
CGU : kombinované plynové zařízení 
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Zářič SOLARTUBE lze ovládat ručně nebo automaticky. 

Ruční ovládaní ZAPNUTO/VYPNUTO: 

Přepínače musí být umístěny v dosahu: 

- buď na centrálním ovládacím panelu v každém vytápěném prostoru 

- nebo jednotlivě pro každý infrazářič SOLARTUBE  

Doporučené vybavení SOLARONICS : 

- spínač s pojistkou typu PAC20, na který musí být připojená diferenciální ochrana. 

Automatické ovládání – regulace: 

Regulace teploty se provádí pomocí ovládání přívodu elektřiny (ZAPNUTO/VYPNUTO) přes 
bezpečnostní spínač. 

Doporučené vybavení SOLARONICS: 

Elektronická regulační skříňka IP 55 byla schválena AINF podle požadavků předpisů ze 
14. 11. 1988, čímž bylo potvrzeno vyhovění požadavků normy NF C15-100 podle UTE. 

Popis: 

Skříňka pro přívod 
elektřiny a regulaci 

1 prostor 

2 prostory 

3 prostory 

4 prostory 

až 12 SOLARTUBE TU.E 12, 17 nebo TU.E 23 na 
prostor, případně 10 SOLARTUBE TU.E 36 na prostor 

bez hodin 

R11 

s hodinami 

R11H 

R12H 

R13H 

R14H 

Každá z těchto skříněk: 
- umožňuje napájení až 12 SOLARTUBE TU.E 12, 17 nebo 23 na prostor, případně 10 
SOLARTUBE TU.E 36 na prostor 
- příkon je 100 VA 

Regulační skříňkaR11 : 

funkce: regulace pomocí jednoho provozního pokynu (stejný pokyn pro denní i noční 
dobu) v jednom prostoru, vytápěném infrazářičem SOLARTUBE 

komponenty: - 1x dvoupólový hlavní ovládací spínač 
- 1x pojistka 1 A pro ochranu ovládání 
- 1x pojistka 6 A pro ochranu přívodu energie 
- relé 
- 1x elektronický termostat 

SOLARONICS Chauffage SA. 3 rue du Kemmel - B.P. 129 – 59 428 ARMENTIERES CEDEX France 

Zastoupení pro ČR:  
OMNITHERM a.s., Na spojce 1897/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
e.mail: omnitherm@omnitherm.cz, http: //www.omnitherm.cz 



Regulační skříňky R11H - R14H : 

funkce: ovládaní pomocí dvou provozních pokynů (jeden pokyn pro denní a jeden 
pokyn pro noční dobu / spínač ovládaný hodinami) v jednom až čtyřech prostorech, 
vytápěných infrazářiči SOLARTUBE 

komponenty: - 1x hlavní ovládací spínač 
- 1x pojistka 1 A pro ochranu ovládání 
- 1x pojistka 6 A pro ochranu přívodu energie 
- relé 
- 1x elektrický termostat na každý vytápěný prostor 
- 1x digitální týdenní časový spínač, společný pro všechny 
vytápěné prostory 

N.B. Je možno dodat kovové lakované skříňky se stejnými funkcemi a stupněm krytí, 
jako skříňky s hodinami. 

Označení: Skříň  S1 pro 1 - 4 prostory: viz.R11H - R14H 

V porovnání se standartními skříňkami, tyto skříňky obsahují navíc: 
- 1 vnější hlavní ovládací spínač s pákou, na kterou může být použitý visací zámek 
- 1 kontrolka přívodu elektřiny do skříně 
- 1 zvláštní vypínač pro každý vytápěný prostor 
- 1 kontrolka zapojení pro každý vytápěný prostor 
- 1 tlačítkový přepínač 455 mezi manuálním a automatickým ovládáním, který 
umožňuje v manuálním režimu ovládat provoz přes denní pokyny, v automatickém 
režimu umožňuje používat dva pokyny pro denní a noční dobu spolu s přepínačem, 
kontrolovaným hodinami 

Výše uvedené zařízení dodáváno včetně kompletního elektrického zapojení s příslušnými 
pokyny pro použití. U každé skříně je kompletní přípojný box, který umožňuje snadné a 
rychlé zapojení.  

Následující příslušenství musí být dodány s každou skříňkou: 

- 1 kuličková sonda pro každý vytápěný prostor 
- 1 armovaný kabel 2 x 0,22 pro každý vytápěný prostor k propojení sondy s regulační 
skříní 

Kromě dodržení pokynů k instalaci, by mělo být dále splněno: 

- umístit sondu ve výšce hlavy, ne do průvanu, ale tak, aby byla vystavena 
stejnoměrnému záření 

- umístit sondu na izolovanou stěnu, při umístění na neizolovanou stěnu, která vyzařuje 
chlad, může být narušeno správné snímání 

- použít armovaný kabel mezi sondou a regulačním systémem v délce max. 100m 

- použít dvoucestné kanály pro vedení kabelů, případně vést kabel odděleně od kabelů 
vysokého napětí 

- nezasahujte do kabelového vedení a umístění součástek uvnitř skříňky, při porušení 
těchto podmínek, nebude na zářič pohlíženo jako vyhovující podle normy NF C15-100 
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE 

1 
2 
3 

uzemnění 
neutrál 
fáze 

Impedance neutrálu ( IT) nebo 
jiné napětí než jednofázové 230 
voltů ( +10- 15%) 

Ústředna 
uživatel 

Ne – impedance neutrálu ( TT ) tj, 
neutrál připojen na uzemnění, napětí 
mezi uzemněním a neutrálem = 0 voltů 

1 
2 

1 3 
3 

2 
Uzemnění 

Skříňka R 12 H 
1 stupeň, 2 prostory 

Hlavní přívod energie 

Přívod energie pro 
prostor 1 

3 

Prostor 1 

sonda 
2 x 1² armovaný kabel 
100 m max 

kabel 3 x 0,75² maxi 

2 
1 

2 
3 

1 
1 

2 
3 

Přívod energie pro 
prostor 2 Prostor 1 

Rozdělovací krabice 
(není součástí dodávky) 

3 
2 

1 

Prostor 1 

Prostor 2 

Kabel 3 X 1,5² 
(fáze + neutrál + uzemnění) 

1 
2 

3 kabel 3 x 0,75² max 

Prostor 2 

Prostor 2 

Maximální počet zařízení: 
podle oblasti regulace: 12 TU.E 12 / TU.E 17 / TU.E 23 / TU.E C 23 / TL.E 23 
                        10 TU.E 36 / TU.E C 36 / TL.E 36 
                        7 TL.E 45 

Elektrické kabely nesmí být vedeny přes zářiče 
Pokud jsou vedeny podél zářiče, nesmí být vzdálenost menší než 0,5 m 
Instalace přívodu elektřiny k zářiči musí být provedena s použitím ohebných kabelů s vodiči 0,75 
mm2 

sonda 
2 x 1² armovaný kabel 
100 m maxi 
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7. PŘÍVOD VZDUCHU 

Množství přívodního vzduchu pro SOLARTUBE: 

TU.E 17 

30 Nm3/h 

Přívodní vzduch může být přiváděn z: 

a) z vnitřního prostoru, pokud je umožněná dostatečná výměna vzduchu 

b) z venkovního prostředí, je-li k hořáku připojeno vzduchotechnické potrubí 
 
Podtlak, měřený na přívodu, nesmí být menší než 15 Pa, aby nedošlo k narušení provozních 
charakteristik hořáku. 

Pro připojení vzduchového potrubí se doporučuje použít nástavcové soupravy 
SOLARONICS, obsahující koncovku o průměru 100 mm 

106 

TU.E 23 

40 Nm3/h 

TU.E 36 

85 Nm3/h 

163 

163 

203  

Nástavec se nasadí do místa, kde je normálně umístěn kryt a vodící prvek pro hořák.  
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8. PRODUKTY SPALOVÁNÍ, VĚTRÁNÍ PROSTORU 

- VYPOUŠTĚNÍ SPALIN DO OKOLNÍHO OVZDUŠÍ (průmyslové prostory) 

Přestože je spalování v SOLARTUBE mimořádně bezpečné, musí být zajištěná výměna 
vzduchu v souladu s platnými předpisy pro práci.  

Výměna vzduchu je obvykle zajištěna infiltrací obvodovou konstrukcí objektu. 

Pokud není SOLARTUBE napojen na komín, musí být odtahový ventilátor otočen o 90°, aby 
se zabránilo možnému zaprášení. 

Větrání budov zajišťující přívod spalovacího vzduchu a ředění spalin musí být: 
  -120 Nm3/h min pro SOLARTUBE TU.E 12. 
  -150 Nm3/h min pro SOLARTUBE TU.E 17. 
  -210 Nm3/h min pro SOLARTUBE TU.E 23. 
  -330 Nm3/h min pro SOLARTUBE TU.E 36. 

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR HOŘÁK 

- VYPOUŠTĚNÍ VNĚ (povinné pro prostory přístupné veřejnosti, viz.str. 13) 

Odvádění spalin vně, se řeší individuálně. 
Infrazářič SOLARTUBE musí být vybaven kouřovodem rovněž od firmy SOLARONICS. 
Propojení kouřovodu s výfukovým potrubím musí být přímé, průměr musí mít 111 mm 
(průměr se nesmí zmenšovat) 

Kouřovod nesmí mít prolákliny a musí být 
vyrobeno z nerezové oceli nebo hliníku. 

Na odtahových trubkách nesmí v žádném případě 
spočívat hmotnost vlastního kouřovodu. 
Vedení musí být uchyceno pomocí manžety, 
umístěné tak, aby trubka mohla dilatovat. 

Ø 111 vnější 
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Větrání budovy musí zajistit přívod spalovacího vzduchu: 

- 
- 
- 
- 

min 25 Nm3/h pro SOLARTUBE TU.E 12. 
min 30 Nm3/h pro SOLARTUBE TU.E 17. 
min 40 Nm3/h pro SOLARTUBE TU.E 23. 
min 85 Nm3/h pro SOLARTUBE TU.E 36. 

Délka kouřovodu je maximálně 8 metrů. 

- TU. E 12, 17 a TU.E 23. 

Tlaková ztráta na odtahovém potrubí nesmí přesáhnout 20 Pa. 

Pro výpočet tlakové ztráty v hladkém kouřovém potrubí, použijte následující ekvivalenty: 

 
 
 

ztráta na 1 m vedení o průměru 111mm ..... 1 Pa 
ztráta v 90° koleni.................................... 2 Pa 
ztráta v krytu proti dešti ........................... 5 Pa 

- TU.E 36. 

Tlaková ztráta na odtahovém potrubí nesmí přesáhnout 30 Pa. 

Pro výpočet tlakové ztráty v hladkém kouřovém potrubí, použijte následující ekvivalenty: 

 
 
 

ztráta na 1 m vedení o průměru 111mm ..... 2 Pa 
ztráta v 90° koleni ................................... 4 Pa 
ztráta v krytu proti dešti........................... 10 Pa 
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9. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Je nezbytné se přesvědčit, že: 

- je otevřený hlavní plynový ventil, 
- regulační systém dává pokyn ke spuštění. 

Pokud regulační systém spuštění automaticky nepovolil, je možné zářič uvést do nuceného 
provozu po kontrole následujících položek: 

- tlak plynu před redukci, 
- vlastnosti přívodního plynu odpovídají plynu uvedenému na identifikačním štítku 
- plynovodní potrubí je čisté a těsné, 
- přívod elektřiny je zapnutý, 

Potom: 

- otevřete uzavírací ventil plynu, 
- zapněte přívod elektrické energie: 

- rozsvítí se oranžové světlo na hořáku (zapnuto) 
- po 15 sekundovém provětrávání se rozsvítí zelené světlo (plamen přítomen) 

Zkontrolujte vstupní tlak (v případě potřeby změňte regulační ventil) a tlak na vstřikovací 
trysce (viz. místa pro měření tlaku na boxu hořáku, odkaz 8 a 9 schéma na str. 6 a 
hodnoty tlaku uvedené na str.9) 

Pokud se nezdaří zapalování 

Vypněte přívod energie na 20-30 sekund, opět zapněte přívod energie a zkuste znovu 
startovat. 

Odtahový ventilátor pokračuje v činnosti i během bezpečnostního vypnutí infrazářiče. 

Vypnutí  SOLARTUBE 

- vypněte přívod elektrické energie, 

- v případě delší odstávky zavřete uzavírací ventil plynu. 
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PROVOZ 

1. ZKOUŠKY NA ZAČÁTKU TOPNÉ SEZÓNY................ str. 31 

2. ÚDRŽBA ................................................................... str. 31 

3. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ......................................... str. 32 

4. NAHRADNÍ DÍLY ..................................................... str. 34 

En cas de besoin, contactez notre service : 

ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTELE 

Tél : 0891.701.802 
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1. ZKOUŠKY NA ZAČÁTKU TOPNÉ SEZÓNY 

Vyzkoušejte zapalování, abyste ověřili správnou funkce zařízení. Na začátku topné sezóny 
se může stát, že zapalování hořáku jde obtížně. Pokud se zařízení nepodaří spustit i po 
několika pokusech, obraťte se na dodavatele.  

Kontrola správné funkce: 

Mohou být provedeny dva testy: 

a) Jakmile je přístroj zapnutý, nechte ho běžet několik minut, poté vypněte přívod plynu a 
znovu zapněte po 6 až 8 sekundách. 
Hořák musí vypnout, opakujte 10 sekund po zhasnutí hořáku. 

b) Stejně jako předtím, nechte zařízení v provozu po dobu 3 až 4 minut. 
Sejměte kryt nebo výfukové potrubí, kterým jsou odváděny spaliny, a uzavřete odvod 
spalin. Hořák by se měl vypnout. (manostat tlaku vzduchu zjistí nedostatek podtlaku 
potřebného k tomu, aby mohlo být zařízení v provozu). Uvolněte odtah. Zařízení by mělo 
znovu nastartovat do 30 sekund. 

2. ÚDRŽBA 

Aby byl zajištěn požadovaný VÝKON – SPOLEHLIVOST – ŽIVOTNOST zařízení 
SOLARTUBE doporučujeme alespoň jedno za rok provést kontrolu kvalifikovanou osobou.  

Naše oddělení technické podpory zákazníků může vypracovat smlouvu o údržbě 

- Úkony při údržbě: 

PŘED KAŽDOU ÚDRŽBOU SE PŘESVĚDČTE, ŽE JE UZAVŘENÝ PŘÍVOD PLYNU A 
ELEKTRICKÉ ENERGIE. 

Roční servisní prohlídka zahrnuje: 

a) Povinné čištění odtahového potrubí, pokud jim je zařízení vybaveno. 

b) Kontrola vyzařovací trubice, čištění v případě potřeby. 

c) Čištění vnitřku hořáku a vstřikovací trysky. 

d) Kontrola odtahového ventilátoru: motor a turbína. 

e) Kontrola spínače tlaku vzduchu. 
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3. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

PŘÍZNAKY PORUCHY 

Zapalování a kontrola 
plamene 

Hořák a odtahový 
ventilátor 

Hořák se zapálí a po 
určité době zhasne. 

- Poškozené těsnění 
někde na spojích 
vyzařovacích trubic 
 
- Trubice je částečně 
ucpána 
 
- Přehození fáze a 
neutrálu 

- Do zařízení nejde 
elektřina 
- Nedostatečné 
napětí 

- Přepálená pojistka 
 
- Přehození fáze a 
neutrálu 

- Opravit těsnění 

MOŽNÉ 
PŘÍČINY PORUCHY 

ODSTRANĚNÍ 

- Vyčistit vnitřek 
trubic 

- Zkontrolovat síť 
- Zkontrolovat napětí 
- Naolejovat rotující 
části 
 
 
- Najít příčinu a 
vyměnit pojistku. 

Mezi zapalovací 
elektrodou a 
uzemněním 
nepřeskakují 
vysokofrekvenční 
jiskry 

Nefunguje odtahový 
ventilátor 

Odtahový ventilátor 
pracuje normálně 

- Zapalovací 
elektroda je 
opotřebovaná 
- Vysokonapěťový 
kabel není v pořádku 
- Zapalovací 
elektroda je 
znečištěná 
- Špatné zapojení 
vysokého napětí nebo 
špatné uzemnění 
- Vadná zapalovací 
skříňka 

- Blokovaný tlak 
vzduchu na sání 

- Vadný manostat 

- Vyměnit elektrodu 

- Vyčistit 
rozpouštědlem 

- Správné zapojení 

- Vyměnit zapalovací 
skříňku 

- Vyčistit přívod 
vzduchu 

- Vyměnit manostat 
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Hořák a odtahový 
ventilátor 

K zapálení nedoje na 
první pokus 

PŘÍZNAKY PORUCHY 

Zapalovací zařízení a 
kontrola plamene 

MOŽNÉ PŘÍČINY 
PORUCHY 

ODSTRANĚNÍ 

-Uzavírací plynový 
ventil je uzavřen 
-Špatně vyčištěné 
potrubí 

Nezapálí se ani po 
několika pokusech 

- Vstupní filtr je 
ucpaný 
- Vstřikovací tryska 
je ucpána nebo 
částečně ucpána 
- Nevhodné 
vstřikovací trysky 

- Elektromagnetický 
ventil je zaseknutý 
v uzavřené poloze 

Hořák se zapálí, ale 
zhasne do 4 sekund 
po zapálení 

- Vstupní tlak je příliš 
vysoký 
- Nevhodná 
vstřikovací tryska 

- Ionizační elektroda 
je špatně umístěná 
vzhledem k hořáku 
- Špatné uzemnění 
skříně 
bezpečnostního 
zařízení 
- Vadný ovládací box 
(řízení ionizace příliš 
nízká) 
- Vyzařovací trubice 
částečně blokovány 
- Přehození fáze a 
neutrálu 
- Impedance na 
neutrálu 

- Otevřít ventil. 

- Vyčistit potrubí 

- Vyčistěte filtr 

- Vyčistěte vstřikovací 
trysku 

- Vyměnit vstřikovací 
trysku podle údajů v 
tabulce 
 
- Vyměnit cívku 
v elektromagnetickém 
ventilu 

Zapalování 
probíhá 

normálně 

Vysokofrekvenční 
jiskra mezi 
zapalovací 

elektrodou a 
uzemněním je 

přítomná 

- Nastavte tlak 

- Vyměnit trysku 
podle údajů v tabulce 
 
- Změnit umístění 
elektrody 

- Vyčistěte kontakt 

- Vyměnit zařízení 

- Vyčistěte vnitřek 
trubek 
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4. NAHRÁDNÍ DÍLY 

POPIS KÓD PRO OBJEDNÁVKU 

Cívka elektromagnetického ventilu ......................................................... 9421002 

Ovládací a bezpečnostní karta PACTROL .................................................. 9424152 

Ovládací a bezpečnostní karta RV ........................................................... 9424134 

Manostat tlaku vzduchu(pro TU.E 23 a TU.E 36) ....................................... 9422014 

Manostat tlaku vzduchu(pro TU.E 12 a TU.E 17) ....................................... 9422012 

Odtahový ventilátor (TU.E 12, 17 – TU.E 23) ........................................... 8320110 

Odtahový ventilátor (TU.E 36) ............................................................... 8320011 

Zelená kontrolka .................................................................................. 0074541 

Žlutá kontrolka .................................................................................... 0074540 

Zapalovací a ionizační elektroda ............................................................. 9412007 

Kabel k zapalování a ionizační elektrodě .................................................. 9412008 
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