
OVLÁDÁNÍ ELEKTROINSTALACE, ČERPADLA A OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY 

1. Pokud chceš mít v provozu elektřinu a vodu, nahoď si jističe dle pokynů uvnitř této 

rozvodné skříně (nejdříve ale dočti do konce tyto pokyny); před odjezdem opět dle 

pokynů jističe shoď; 

2. Zásuvky (mimo jedné u dřezu a pod boilerem v koupelně) a světla v domě i před 

domem, fungují na fotovoltaiku, pokud jsou baterie nabité; nezapojuj do nich ale nic 

jiného než malé spotřebiče typu lampiček, mikroskopů, mob. telefonů; spotřebiče 

s vyšším příkonem (např. i notebook) zapojuj pouze, pokud běží agregát; 

3. Řídící jednotka k fotovoltaice je umístěna na zdi proti dveřím v dřevníku; před 

zprovozněním zkontroluj na displeji řídící jednotky, zda jsou baterie dostatečně 

nabité (ikonka      musí mít minimálně dvě čárky ( ) ze čtyř, pokud má 

pouze jednu a méně, spusť si agregát, dokud se akumulátory opět nenabijí (tj. ikonka 

bude ukazovat 4 čárky); 

4. Pokud se akumulátory vybijí hodně, začne v dřevníku v ovládající jednotce pípat 

varovný signál; pak je lépe vyhodit pojistky zásuvek a světel a akumulátory si nejdříve 

dobít (agregátem nebo počkat na hezké počasí); 

5. Jak spustit agregát se dozvíš opět v návodu uvnitř této rozvodné skříně a pak také na 

sešitě, kam se zapisují najeté hodiny (položen přímo na agregátu); 

6. Jističe čerpadla jsou umístěny v dřevníku (viz pokyny uvnitř této rozvodné skříně); 

pokud dostatečně nesvítí slunce, je lépe si jističe nechat shozené a nahazovat pouze 

občasně, než se naplní modrá 300l nádoba v dřevníku, pak opět shodit (v nádobě je 

asi 70l rezerva vody, která poteče v domě, i když čerpadlo není zapnuté); pokud je 

špatné počasí a akumulátory nejsou dostatečně nabité, hrozí přílišné vybití 

akumulátorů a jejich odpojení od sítě (čerpadlo má velký odběr proudu a 

akumulátory hodně vybíjí, pokud nejsou dostatečně nabité); pokud je hezké počasí 

(jasno a polojasno), neměl by s tím být problém; 

7. Pro ohřev teplé vody v bojleru v koupelně a průtokovém ohřívači v kuchyni (na mytí 

nádobí je ale efektivnější si ohřát vodu v hrnci na plotně), je nutné spustit agregát; 

agregát nahoď dle pokynů uvnitř této rozvodné skříně a po cca 5 minutách nahoď 

pojistky ohřívačů a zapni si bojler v koupelně do zásuvky; současně zkontroluj, že je 

puštěn přívod vody do bojleru (páčka na přívodní trubce je vodorovně s trubkou) a 

výkon bojleru nastaven na maximum (aby bojler ohříval vodu, musí na něm svítit 

červená kontrolka); 

8. Bojler má objem 20 litrů, je to tedy pouze na rychlou sprchu (voda v něm se ale zase 

velmi rychle ohřívá); po použití bojleru opět vypni samotný bojler, vytáhni ho ze 

zásuvky, vypni pojistky v rozvodné skříni a zhasni agregát; přívod vody do něj nech 

otevřen; 

9. Pokud je spuštěný agregát netřeba se nijak omezovat, funguje vše (agregát má výkon 

12kW) – do zásuvek lze zapojovat i náročnější spotřebiče – přebytečná energie jde do 

akumulátorů; 

10. Pokud máš pocit, že se něco chová nestandardně nebo je něco rozbité, volej raději 

správci. 

 

Fotovoltaika a voda v domě je zprovozněna od počátku dubna do konce října, mimo tuto 

sezonu nepoteče v domě voda a elektřina bude fungovat pouze přes agregát. Užitkovou 

vodu získáš pouze ze studny před domem (před použitím je třeba shora studnu zalít vodou).  


