
Nectar Sun S
MAN AL



17

2. Schéma zapojenia

PV Module

Snímač teploty

hrie o (boiler)

elektrická zásuvka

Zapojte
do rozvodnej siete

one tor 
ohrieva a vody

DC konektor 
(ochrana systému)

POZOR! Ak je polarita spojenia 
obrátená, poškodenie zariadenia je 
neodvratné.

POZOR! Nerozoberajte, neinštalujte ani nevykonávajte iné 
pripojenia, keď zariadenie Nectar Sun nie je úplne vypnuté.
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1. Odporúčanie

Solárne moduly:
Odporúčaný maximálny totálny výkon PV modulov na maximálnom napájacom bode 1.5 kW by nemal prekročiť 2 
kW.
Pri inštalácii fotovoltaického systému, sa uistite že všetky komponenty v systéme pracujú úplne v rámci povoleného 
pracovného rozsahu. Dodržiavajte všetky odporúčania výrobcu solárnych modulov. Odporúča sa vyhýbať sa tienistým 
miestam pri inštalácií solárnych článkov, ktoré by prispeli k významnému zníženiu výkonnosti.

Ohrievač vody:
Regulátor je možné pripojiť k väčšine elektrických ohrievačov vody dostupných na trhu.
Uistite sa, že váš kotol je kompatibilný s regulátorom Nectar Sun. Vhodné ohrievače nemajú elektricky 
ovládaný riadiaci systém a majú vykurovací článok od 2 do 2,5 kW.
Prístroj sa pripojí priamo k ohrievaču vody:  nemusíte nič rozoberať ani meniť existujúce elektrické vedenie alebo 
inštalovať ďalší hardvér.
Doporučuje sa pretlakový ventil.
Ak si nie ste istí, či váš ohrievač vody je vhodný na prevádzku s regulátorom Nectar Sun, obráťte sa na svojho 
dodávateľa Nectar Sun.

Bezpečnosť:
Vždy dodržiavajte miestne predpisy, pravidlá inštalácie a pripojenia.
Regulátor Nectar Sun môže byť inštalovaný iba v interiéri.Odporúčaná vnútorná teplota vzduchu +5 – +30 ° C. 
Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
Prístroj sa nesmie inštalovať ani prevádzkovať nad nadmorskou výškou 11 400 ft (3400 m). Maximálne dovolené 
jednosmerné napätie meniča závisí od nadmorskej výšky.
Nezakrývajte prirodzené vetranie.
Maximálna vlhkosť prostredia - 75%. 
Neinštalujte zariadenie do prašného prostredia.
Rozvodná sieť musí mať prvky na vybíjanie zo siete AC a DC a musí spĺňať všeobecné požiadavky na inštaláciu 
elektrickej energie v tejto krajine.
Odporúčame, aby ochrana proti blesku a prepäťové chrániče vyhovovali kategórii B + C + D, a aby spĺňali platné 
národné predpisy.

Na zariadení nie sú povolené žiadne modifikácie. Zariadenie Nectar Sun môže byť pripojené iba k ohrievaču 
vody.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním. Všetky záručné nároky sú v 
takýchto prípadoch považované za neplatné. Aby ste produkt mohli správne používať, je veľmi dôležité pozorne 
čítať a dodržiavať následujúce inštrukcie a bezpečnostné pravidlá.
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3. Pripojenie zariadenia

Zariadenie je určené na montáž na stenu vo vertikálnej polohe bez zakrývania vetrania (minimálne 15 cm od 
spodnej a hornej časti).

Pri inštalácii skontrolujte, či je zariadenie Nectar Sun úplne vypnuté. 
• Presvedčte sa, že DC prepínač je vypnutý.
• Odpojte ohrievač vody a pripravte ho na pripojenie k zariadeniu Nectar Sun.
• Pripojte Nectar Sun k ohrievaču vody (pozri: “Schéma zapojenia”).
• Pripojte snímač teploty. Aby ste získali presnejšie merania teploty, odporúčame snímač namontovať na miesto 
existujúceho teplomeru.
• Odporúčame nastaviť termostat ohrievača vody v polohe s maximálnou teplotou.
• Pripojte fotovoltaické moduly k regulátoru Nectar Sun. Presne dodržujte polaritu.

Pripojte zariadenie Nectar Sun k uzemnenému napájaniu 230 V.
Zapnite prepínač DC.

POZOR! Vysoké napätie.
Pripojenia môžu byť vykonané jedine kvalifikovanými špecialistami.

POZOR! Nenabíjajte, neinštalujte ani nevykonávajte iné pripojenia, keď je zariadenie Nectar Sun 
odpojené od 2 napájacích zdrojov.

POZOR! Ak je polarita obrátená, poškodenie zariadenia je neodvratné.
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4. Používateľské menu

Aby Nectar Sun regulátor pracoval, najskôr nastavte jazyk a čas na displeji.

Poznámka: po tomto kroku začne vaše zariadenie Nectar Sun spustí v predvolenom (továrenskom) nastavení. Pre 
vlastné nastavenia zvoľte nasledovné:
• Pripojte zariadenie k WiFi a ovládajte ho aplikáciou Nectar Sun. Ďalšie pokyny nájdete v časti: Pripojenie k WiFi a 
ovládanie cez aplikáciu;
• Nastavte prístroj manuálne. Ďalšie pokyny nájdete v časti: Manual Control.

Poznámka: 30 min. po zapnutí prístroja je váš Nectar Sun pripravený na spárovanie s WiFi. Ak chcete spárovať 
zariadenie s WiFi neskôr, prejdite na “Manual Control.” ”Settings > pair > activate>yes”.

Predvolené nastavenia (Auto) a odporúčania:
Teplota vody sa udržiava podľa dennej / nočnej teploty a času (pozri Manuálne nastavenia). Ak nie je nastavená 
denná / nočná teplota a čas, použijú sa predvolené nastavenia: denná teplota je + 55 ° C; nočná teplota je  +40°C, 
deň sa začína 6:00 ráno, noc – 23:00. Zariadenie využíva elektrickú energiu z rozvodnej siete, ak solárna energia 
nie je dostatočná na zvýšenie teploty.

Odporúčaná maximálna teplota je + 75 ° C. Predvolené nastavenie umožňuje maximálnu teplotu +75 ° C (môžete 
meniť maximálnu teplotu v nastaveniach). Po dosiahnutí teploty zariadenie prepne na režím OFF a prepne späť na 
PV energiu, keď teplota vody poklesne o 5 ° C (na + 70 ° C).

Čo mám robiť pre zmenu hesla WiFi?
Prejdite na mobilnú aplikáciu Nectar Sun, vyberte„Settings“> „Reset device“> 
„Reset“. Obnovte výrobné nastavenia v zariadení. “Settings> Reset> Reset? 
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Stiahnite aplikáciu
Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie na jednom z nižšie uvedených odkazov:
Pre Android: http://nectarsun.com/android
Pre iPhone: http://nectarsun.com/iphone
Taktiež tiež prejsť do obchodu s aplikáciami (iOS App Store alebo Android Play Store) v mobilnom zariadení a do 
poľa pre vyhľadávanie zadajte výraz “Nectar Sun”.

Ako sa pripojiť k WIFI ?

Poznámka: 30 min. po zapnutí prístroja je váš Nectar Sun pripravený na spárovanie s WiFi. Ak chcete spárovať 
zariadenie s WiFi neskôr, prejdite na “Manual Control. Settings > Pair > activate > yes”.

Poznámka:

5.Pripojenie k WiFi a ovládanie cez mobilnú aplikáciu

Zobrazenie

Hlavný displej s aktuálnou 
teplotou vody

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku ponuky.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku 
ponuky.

Stlačte pre výber alebo potvrdenie.
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Zobrazenie

ívny stav

Active Totals

egenda

Teplota a stav vody (pripojené 
alebo nepripojené k sieti)

Pripojené / 
Nepripojené k WIFI

Back

Language

Grid / Sun / Idle Grid: ukazuje výkon zo siete, ak 
sa používa;
Sun: zobrazuje napájanie z FV 
prvkov, ak sa používa;
Idle: žiadna energia sa nepouží-
va.

Today: počet energie (z PV) 
počas dňa (kWh.) Od 
posledného zapnutia.

Total: celkový počet energie (od 
PV) od štartu (kWh, MWh).

Výberom otvorte 
ponuku nastavení

Vráťte sa na hlavnú 
obrazovku

Nastavte jazyk zobrazenia

Ak chcete obnoviť predvolené 
nastavenia, vyberte “yes”

 ak nie, “no”.

Pripojenie k WiFi a ovládanie cez mobilnú aplikáciu

yes no



22

Poznámka:

 Manuálne ovládanie

Možnosti zobrazenia a legenda

Zobrazenie

Aktívny status

Active Totals

Legenda

Hlavný displej s aktuálnou 
teplotou vody.

Zobrazuje stav režimu 
kúrenia. Popisy režimov sú k 

dispozícii nižšie

Auto/Away/No grid/Boost

Grid / Sun / Idle Grid: ukazuje výkon zo siete, ak sa 
používa;
Sun: zobrazuje napájanie z FV 
prvkov, ak sa používa. 
Idle: žiadna energia sa nepoužíva.

Today: počet energie (z FV) 
počas dňa (kWh.) Od 
posledného zapnutia.
Total: celkový počet 
energie (z FV) od 
štartu (kWh, MWh).

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku ponuky.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku 
ponuky.

Stlačte pre výber alebo potvrdenie.
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6. Manuálne ovládanie

Možnosti zobrazenia a legenda

Zobrazenie

Výberom otvoríte ponuku nastavení

Stlačením tlačidla 
vyberte režím 

Režim dovolenkovej 
prevádzky udržuje teplotu 

vody okolo + 10 ° C

Režim bez siete. Používa  len 
energiu zo Slnka z FV. V 
tomto režime môže byť 

maximálna teplota + 
75 ° C (pozri Nastavenia na 

nastavenie maximálnej teploty). 
Po dosiahnutí teploty zariadenie 
prepne na OFF a prepne späť na 

PV energiu, keď teplota vody 
poklesne o 5 ° C (na + 70 ° C). 

Keď nie je slnko, zariadenie 
používa nulovú energiu, kým 

Zvýši teplotu vody na + 70 ° 
C. Prepne na sieť.

Zvoľte minimálnu dennú 
teplotu. Zariadenie sa prepne 
na sieť, ak teplota klesne pod 

tento bod.
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6. Manuláne ovládanie

Možnosti zobrazenia a legenda

Vyberte minimálnu teplotu v noci.
Zariadenie sa prepne na sieť, ak 

teplota klesne pod tento bod.

Predvolená maximálna teplota. je 
+ 75 ° C. Pomocou navigačných 

tlačidiel upravte teplotu. Pri 
ohrievaní z PV sa prístroj prepne 
na OFF, keď je dosiahnutá max. 

teplota.

Nastavte začiatok vášho dňa, 
napr. : 7:30

Nastavte koniec dňa, 
napr. : 22:30

Nastavte aktuálny čas

Ak sa chcete pripojiť k WiFi, 
vyberte “yes”, ak nie, “no”.

Vráťte sa na hlavnú obrazovku

Ak chcete obnoviť predvolené 
nastavenia, vyberte “yes”

 ak nie, “no”.

Vyberte jazyk zobrazenia
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Všeobecné elektrické parametre
Napätie
Maximálny výstupný prúd 
Prepäťová ochrana áno

Všeobecné FV elektrické parametre (DC)
Max FV výkon 
Max. vstupný prúd 
MPPT rozsah    
Max. DC napätie 
Max. účinnosť 

Ohrievač vody
Doporučený vykurovací prvok  

álne a mechanické podmienky
Chladenie Prirodzené prúdenie
Operačný teplotný rozsah 
Max. skladová  vlhkosť

pripojenie
Zobrazenie
Ovládanie 3 senzorické tlačidlá
Teplotný snímač digitálny

ň krytia
Dimenzie (š x v x d), mm 
Hmotnosť, kg. 
EMC t r i eda
Certifikácia
Záruka

7. Technické údaje
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8. EU vyhlásenie o zhode

Dodávateľ: 

Výrobný popis: 
Nectar Sun S

Týmto vyhlasujeme, že uvedené zariadenie bolo testované podľa smernice EÚ č. 2006/95 / ES a smernice č. 
2004/108 / ES a vyhovuje nasledujúcim normám:

Uvedené zariadenie preto nesie označenie CE.
Akékoľvek neoprávnené zmeny zariadenia v rozpore s vyššie uvedenými normami spôsobia, že toto vyhlásenie o 
zhode je neplatné.

Smernica týkajúca sa elektrických 
zariadení určených na použitie v 
medziach špecifických napätí

Bezpečnosť zariadenia:

Elektromagnetické rušenie:    

Elektromagnetická odolnosť: 
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Každému novému zariadeniu Nectar Sun sa vzťahuje komplexná záruka. Štandardná záruka pre zariadenie je 3 roky od 
dátumu nákupu. Ak chcete zobraziť aktualizované informácie o záruke, navštívte webovú stránku: www.nectarsun.
com/warranty.
Táto záruka neplatí alebo nenahradí zákonné práva spotrebiteľov podľa platných zákonov. 
Pokiaľ nie je v rozpore s príslušným miestnym zákonom, záruka na opravený alebo nahradený výrobok / diel sa 
považuje za neplatnú po uplynutí záručnej lehoty od dátumu zakúpenia.

Výrobca môže požiadať spotrebiteľa, aby poskytol doklad o kúpe alebo inú dokumentáciu alebo informácie týka-
júce sa dátumu a miesta kúpy. Ak nie sú predložené žiadne informácie alebo sú neúplné, zástupca spoločnosti 
Nectar Sun si vyhradzuje právo odmietnuť záručný servis.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
- Normálnym opotrebením zariadenia.
- Závady v dôsledku toho, že zariadenie nebolo použité na jeho zamýšľanú funkciu.
- Každá neoprávnená demontáž, oprava, zmena alebo zmena.
- Vady a škody spôsobené nesprávnym testovaním, prevádzkou, údržbou, inštaláciou alebo akoukoľvek
zmenou.
- Chyby alebo poškodenie kvôli rozliatiu potravín alebo kvapalín, korózii, hrdze alebo nesprávnemu napätiu.
- Škrabance alebo poškodenie plastového povrchu a všetkých ostatných vonkajšie exponovaných častí pri bežnom 
používaní.

Táto záruka bude neplatná pre ktorúkoľvek z nasledujúcich udalostí:
- Ak bolo sériové číslo alebo záručná pečať na zariadení poškodené alebo odstránené;
- Ak bol akýkoľvek termín alebo podmienka obsiahnutá v spotrebiteľskej príručke obchádzaná bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Nectar Sun.

9. Záruka
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