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PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI

SYMBOLE
Nastêpuj¹ce symbole zosta³y u¿yte w tej instrukcji:

ZALECENIA

ZGODNOŒÆ Z PRZEPISAMI

OSTRZE¯ENIA

Dokumentacja ta s³u¿y do:
- projektowania
- instalowania
- u¿ytkowania
- serwisowania

Najwa¿niejsze informacje dla prawid³owej 
pracy urz¹dzenia

Najwa¿niejsze informacje dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska

Niebezpieczeñstwo poparzenia

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ 
przed przyst¹pieniem do instalowania i u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

Jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia bez pisemnej zgody 
producenta s¹ zabronione.

Urz¹dzenie mo¿e byæ zainstalowane wy³¹cznie przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.

Zainstalowanie urz¹dzenia niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ 
grozi pora¿eniem i/lub zanieczyszczeniem œrodowiska.

Gwarancj¹ d³ugiej, bezpiecznej i prawid³owej pracy 
urz¹dzenia jest dokonywanie corocznego przegl¹du przez 
autoryzowany serwis.

W przypadku jakichkolwiek problemów zwi¹znych z prac¹ 
urz¹dzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwi-
sem.

Urz¹dzenia s¹ wykonane zgodnie z norm¹ EN 12975-1 oraz 
EN 12975-2.

Dokumentacja stanowi integraln¹ czêœæ urz¹dzenia. Musi byæ 
przekazana u¿ytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym 
miejscu.

Instalowania, przegl¹du, serwisowania i ewentualnych na-
praw urz¹dzenia, mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie autoryzowany 
serwis w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ACV nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodo-
wane b³êdnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieorygi-
nalnych czêœci zamiennych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
charakterystyk technicznych urz¹dzenia bez 
powiadomienia.

ZAKRES DOSTAWY
Zakres dostawy okreœla specyfikacja zamawiaj¹cego. Typo-
wy zestaw dla domu jednorodzinnego obejmuje:
- zestaw dwóch kolektorów p³askich typu (2 x 1.85 m2 
  apertura) do wspó³pracy szeregowej
- zestaw pompowy solarny
- system mocowañ do dachu
- p³yn do nape³nienia instalacji solarnej (antyzamro¿eniowy) 
   20 l
- przeponowe naczynie wzbiorcze 18 litrów z przewodem 
  giêtkim do zestawu pompowego solarnego



WSTÊP

CHARAKTERYSTYKA KOLEKTORA S£ONECZNEGO 
P£ASKIEGO

FUNKCJONOWANIE WYSOKOWYDAJNYCH KOLEKTO-
RÓW P£ASKICH

Promieniowanie s³oneczne (w tym œwiat³o) padaj¹ce na kolek-
tor zamienia siê w ciep³o u¿ytkowe na absorberze segmento-
wym pokrytym specjaln¹ warstw¹ czynnika poch³aniaj¹cego 
promieniowanie s³oneczne. Z ka¿dego segmentu absorbera 
ciep³o przedostaje siê do noœnika ciep³a p³yn¹cego w rurce 
stanowi¹cej integraln¹ czêœæ segmentu. Podgrzany noœnik 
ciep³a oddaje ciep³o w wymienniku/podgrzewaczu dla c.w.u. 
och³adzaj¹c siê. Tak sch³odzony noœnik ciep³a jest podawany 
przez pompê z powrotem do termokolektora s³onecznego. 
Specjalny uk³ad regulacji temperatury optymalizuje proces 
podgrzewania wody w zasobniku.

Najlepszym rozwi¹zaniem w naszych warunkach jest zasto-
sowanie systemu solarnego jako pierwszego stopnia wytwa-
rzania c.w.u. co  wybitnie ogranicza wielkoœæ zasobnika c.w.u  
wspó³pracuj¹cego z systemem solarnym. W takim systemie 
w okresach najwiêkszego nas³onecznienia  drugi stopieñ 
podgrzewania c.w.u praktycznie nie pracuje - za³¹cza siê przy 
zwiêkszonych rozbiorach c.w.u. Drugi stopieñ podgrzewania 
c.w.u musi byæ zastosowany chocia¿by dlatego ¿e nawet w 
dni letnie , ale pochmurne (nie mówi¹c ju¿ o kilku miesi¹cach 
okresu od jesieni do wiosny w³¹cznie) woda musi byæ z regu³y 
dogrzewana poza systemem solarnym.
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Rys. 1 Schematyczny bilans ciep³a kolektora

BUDOWA KOLEKTORA

Absorber (1)
Tytanowa warstwa absorpcyjna “eta plus” zapewnia 95% 
zamianê energii s³onecznej na ciep³o. Pozosta³e 5% jest z 
powrotem wypromieniowane do otoczenia. Rurki segmentów 
absorbera po³¹czono lutem twardym z miedzian¹  rur¹ 
zbiorcz¹ (5) zwan¹ kolektorem.
Izolacja (2)
Wykonana z we³ny mineralnej z czarnym spodem i gêstoœci 
70 kg/m3. Znajduje siê na spodzie (40 mm) i po bokach (15 
mm) kolektora s³onecznego.
Szyba solarna (3)
Szk³o hartowane odporne na niskie temperatury i  uderzenia 
gradu. Wewnêtrzna obróbka powierzchni (mikropryzma-
towanie) zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni 
absorbera. Gruboœæ: 4 mm, przezroczystoœæ 91%.
Obudowa kolektora (4)
Ramê obudowy termokolektora wykonano z profili aluminio-
wych. Uszczelnienie szyby z ram¹  wykonane z gumy odpornej 
na promieniowanie ultrafioletowe. Specjalny, zamkniêty profil  
chroni wnêtrze termokolektora przed wp³ywem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Króæce kolektora izolowane od 
ramy obudowy przelotkami gumowymi.
Uszczelka (8)
Specjalna niestarzej¹ca siê uszczelka, wykonana w ca³oœci z 
EPDM (kauczuk etylenowo - propylenowy).

1. Absorber
2. Izolacja z we³ny mineralnej
3. Szyba solarna
4. Obudowa
5. Rura kolektora górnego
7. Mocowanie
8. Uszczelka

Rys. 2 Budowa kolektora
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SPRAWNOŒć KOLEKTORA DLA 1000 W/m2 
NATÊŻENIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO1006

2007

85

40

2,02

77

4,034

0,010

22

profil aluminiowy

szkło solarne 4 mm

blacha Cu 0,2 mm

eta plus

zgrzewanie ultradźwiękowe

95

5

990

1990

1,97

1,86

1,8

208

525

ok. 60

50-220

wełna mineralna

0,035

40

15

 2.0Typ

Szerokość

Wysokość

Głębokość

Masa kolektora

Powierzchnia

Sprawność optyczna

Współczynnik a1

Współczynnik a2

Przyłacza: rura Cu

Obudowa

Pokrywa

Absorber

Rodzaj absorbera

Warstwa selektywna

Technologia wykonania

Współczynnik absorpcji

Współczynnik emisji

Szerokość

Wysokość

Powierzchnia absorbera

Powierzchnia czynna

Zawartość płynu

Temperatura równowagi

Gwarantowany minimalny

Przepływ: zalecany

Przepływ: dopuszczalny

Izolacja

Współczynnik przewodzenia

Grubość warstwy izolacyjnej:

dolna

boczna

mm

mm

mm

kg

m2

%

W/(m2K)

W/(m2K2)

mm

%

%

mm

mm

m2

m2

dm3

0C

kWh/m2*rok

l/h

l/h

W/mK

mm

mm

WYMIARY [mm]
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MINIMALNA POWIERZCHNIA 
Minimalne zapotrzebowanie miejsca, czêœci zestawu stela¿a 
dachowego z kompletem uchwytów dla dwóch lub wiêcej kolek-
torów oraz sposób instalowania dla obydwu sposobów instalo-
wania podano na stronach 6 - 11 niniejszej dokumentacji.

Uwaga : 
przy instalowaniu dachowym musz¹ byæ zachowane mini-
malne odleg³oœci brzegów kolektorów od krawêdzi bocznych 
oraz poziomej dolnej krawêdzi dachu wynosz¹ce 400 mm 
oraz 600 mm od poziomej górnej krawêdzi.

ORIENTACJA MONTAŻU KOLEKTORÓW
Kolektory s³oneczne w Polsce winny byæ instalowane przy 
zorientowaniu w kierunku po³udniowym  z nachyleniem ok. 30 
-450 (do poziomu) co zapewnia najwy¿sz¹ efektywnoœæ pozys-
kania energii s³onecznej w  roku z wy³¹czeniem okresu zimy. 
W tym zakresie k¹ta nachylenia, nawet  35-40 stopniowe 
odchylenie od kierunku po³udniowego (na wschód lub zachód) 
zapewnia jeszcze 95% efektywnoœæ optymalnego pozyskania 
energii s³onecznej. Nie zaleca siê instalowania kolektorów 
s³onecznych z nachyleniem mniejszym od 100 (nadmierne 
zanieczyszczanie  siê powierzchni apertury kolektora) albo 
większym od 750. 

MOCOWANIE KOLEKTORÓW
Zaleca siê instalowanie kolektorów na po³udniowej po³aci 
dachu. Przy instalowaniu na dachu p³askim nale¿y zwróciæ 
szczególn¹ uwagê na zapobie¿enie wywrócenia konstrukcji 
przez silne wiatry.

Monta¿ na dachu skoœnym 
Kotwy krokwiowe 
Nawet najprostszy zestaw stela¿a dachowego musi zawieraæ 
cztery uchwyty dla  jego mocowania (profili “ceownikowych”) 
do krokwi dachowych. Je¿eli zajdzie koniecznoœæ nale¿y wpro-
wadziæ drewniany  element pomocniczy (mocowany do krokwi) 
dla zakotwienia na nim  profili “ceownikowych”.  
Sposób mocowania stela¿a do kotew dachowych oraz kolek-
torów  do stela¿a podajemy na dalszych stronach instrukcji. 
Mocowanie profili do kotew odbywa siê z pomoc¹ uchwytów 
mocowanych œrubami. Rolê kotew dachowych mog¹ spe³niaæ 
w niektórych przypadkach same mocowania do kotew 
krokwiowych.

Profile wielorowkowe
Profile wielorowkowe s¹ konstrukcj¹ wsporcz¹ kolektorów. 
Kolektory mocuje siê do profili za pomoc¹ kompletu œrub z 
uchwytami. Uchwyty zak³ada siê na ko³nierz ramy kolektora i 
przykrêca œrub¹. Ka¿dy kolektor winien byæ zorientowany tak 
aby wloty pochwy dla czujnika temperatury, znajdowa³y siê w 
górnej czêœci kolektora.
Ostateczne mocowanie kolektorów do profili (stela¿a) nale¿y 
wykonaæ po wykonaniu po³¹czeñ hydraulicznych w obrêbie 
dachu.

Rozstaw uchwytów dachówkowych i profili wielorowkowych
Rozstaw uchwytów dachówkowych
Uwaga: podane wartości rozstawu uchwytów dachówko-
wych są wartościami orientacyjnymi, które powinny zostać 
zachowane w przyblizeniu. W przypadku dachówek falistych, 
czynnikiem który zasadniczo decyduje o rozstawie uchwytów 
jest rozmieszczenie zagłębień na połaci dachu.

Ilość i rozstaw uchwytów dachówkowych
Do pierwszego kolektora potrzebne są dwie pary uchwytów 
dachówkowch (góra i dół). Do każdego następnego kolektora 
należy użyć jedną parę uchwytów więcej, wg tabeli obok.

Ilość kolektorów Rozstaw X [m]

2 1,04

3 1,05

4 1,06

5 1,07

Pionowy rozstaw uchwytów dachówkowych 
i profili wielorowkowych

Odległość między górnym a dolnym profilem powinna zawierać się w przedziale 
W = 1226 - 1626 mm

Monta¿ na dach kryty dachówką
Montaż uchwytów dachówkowych
W pierwszej kolejności należy zamocować uchwyty 
dachówkowe, kierując się powyższymi wytycznymi - rozstaw 
uchwytów dachówkowych i profili wielorowkowych.

- wsunąć rząd dachówek pod dachówki znajdujące się 
  powyżej,
- na zaplanowanej wysokości przykręcić dostarczone łaty do 

krokwi (dwa dostarczane wkręty do drewna na krokwie), wg 
rysunku poniżej:

- uchwyty dachówkowe należy zawiesić na dachówce w taki 
sposób aby część wsporcza leżała w jej zagłębieniu (dotyczy 
dachówek falistych),

- drugi koniec uchwytu zawiesić o łatę,
- uchwyt dachówkowy przykręcić do łaty dwoma wkretami do 

drewna,
- dachówki przesunięte do montażu przywrócić do stanu 

początkowego
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Mocowanie na dachu pochyłym
Szczegółowe zamocowanie kolektora na dachu pochyłym:
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Łączenie profili wielorowkowych
W zestawie w zależności od ilości kolektorów znajduje się 
odpowiednia ilość profili wielorowkowych.

Tabela konfiguracji:

Ilość 
kolektorów

Profil 
1090 mm

Profil
2180 mm

Łącznik
200 mm

1 1 szt. - -

2 - 1 szt. -

3 1 szt. 1 szt. 1 szt.

4 - 2 szt. 1 szt.

5 1 szt. 2 szt. 2 szt.

Należy połączyć ze sobą profile zgodnie z tabelą konfiguracji 
jak na zdjeciu poniżej:

Uwaga:
W celu uniknięcia niekontrolowanego przesunięcia łącznika 
można użyć wkretów jako dystansów (wkręty nie są dostar-
czane w zestawie). Sam łącznik nie jest “skręcany”.
- wkręcić wkręty w profile w odległości x = 105 mm od 
krawędzi

- połączyć ze sobą profile używając dostarczonego elementu 
łączącego

Połączenie profili wielorowkowych z uchwytami 
dachówkowymi.

Montaż profilu wielorowkowego do uchwytu dachówkowego

  1 - Kolektor
  2 - Profil wielorowkowy
  3 - Uchwyt dachowy
  4 - Nakrętka i podkładka
  5 - Uchwyt mocujący kolektora

- umieścić śrubę mocującą wewnątrz profilu jak na zdjęciach

- “skręcić” lekko nakrętką z uchwytem dachówkowym i 
podkładką

-  ustawić profile wielorowkowe wg rysunku poniżej

- profile należy zamocować równolegle względem siebie, 
krawędzie dolnego i górnego profilu powinny być w jednej 
linii,

- po ustawieniu profili należy “dociągnąć” śruby.

Uwaga:
Do prawidłowego ustawienia profili użyć poziomicy oraz np. 
łaty dachowej.

Montaż uchwytów mocujących kolektor

Zamocowanie kolektora na profilu wielorowkowym
Każdy kolektor powienien spoczywać 
na dwóch uchwytach mocujących, 
zabezpieczających przed zsunięciem.

Uchwyty mocujące powinny 
znajdować się w odległości x = 230- 
280 mm od krawędzi kolektora.

Montaż uchwytów mocujacych kolektor
Uchwyty mocujące kolektor należy zamocować w górnej 
szczelinie dolnego profilu wielorowkowego, jak na zdjęciach:
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Monta¿ naziemny lub na dachu p³askim
Monta¿ stela¿a na dachu p³askim winien uniemo¿liwiaæ jego 
zerwanie b¹dŸ uszkodzenie z kolektorami przez silne wiatry. 
Konstrukcje naziemne nale¿y mocowaæ do wykonanych        
wczeœniej fundamentów. 

Profile k¹townikowe
Profile k¹townikowe s¹ konstrukcj¹ wsporcz¹ kolektorów. 
Kolektory mocuje siê do profili za pomoc¹ kompletu œrub z 
uchwytami. Uchywty zak³ada siê na ko³nierz ramy kolektora 
i przykrêca œrub¹. Ostateczne mocowanie (przykrêcania) 
kolektorów do profili (stela¿a) nale¿y wykonaæ po wykonaniu 
po³¹czeñ hydraulicznych w obrêbie stela¿a.

Ustawienie kąta nahcylenia zestawu montażowego

Kąt nachylenia zestawu 
montażowego możemy 
regulować za pomocą 
szyn teleskopowych. 
Standardowe kąty na-
chylenia określono na 
30, 45 i 600 w zależności 
od ustawienia zestawu 
montażowego. Żeby 
uzyskać założony kąt na-
chylenia, należy odpo-
wiednio połączyć profile 
zestawu montażowego.

         

Kąt 
nachylenia

Konfiguracja 
otworów

300 A1-B1  B2-C1

450 A2-B1  B3-C1

600 A2-B1  B4-C1
 
Kąt 300 uzyskamy poprzez połączenie otworów A1 z B1 i 
B2 z C1.
Kąt 450 uzyskamy poprzez połączenie otworów A2 z B1 i 
B3 z C1.
Kąt 600 uzyskamy poprzez połączenie otworów A2 z B1 i 
B4 z C1.

gdzie 
A - podpora ramy wsporczej
B - rozpora górna
C - rozpora dolna

Gdy wystąpi konieczność ustawienia zestawu montażowego 
pod innym kątem, należy samodzielnie wykonać otwory 
łączące, pamiętając o skrajnym ustawieniu kąta kolektorów 
słonecznych w zakresie 15-750.

Montaż trójkątów wsporczych
Bazą zestawu montażowego są trójkąty wsporcze. Wszystkie 
trójkąty składamy w ten sam sposób.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do skręcania trójkąta wsporczego, 
należy rozłożyć wszystkie elementy zgodnie z zamieszczonym 
poniżej zdjęciem.

Po rozplanowaniu położenia wszystkich elementów możemy 
przejsć do “skręcania” trójkąta montażowego, pamiętając o 
ustawieniu odpowiedniego kąta.

Ustalenie minimalnej powierzchni
Minimalna powierzchnia potrzebna do montażu zależy od 
ilości kolektorów i ich kąta nachylenia. Odstęp A uwzględnia 
dodatkowo około 0,5m z każdej strony baterii kolektorów na 
wyprowadzenie przewodów podłączeniowych.

Ilość
 kolektorów

Odstęp A

1 2,00

2 3,09

3 4,18

4 5,27

5 6,36

Kąt 
nachylenia 
kolektora

Odstęp B

300 1,74

350 1,65

400 1,65

450 1,65

500 1,65

550 1,65

600 1,65

9
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Ilość i rozstaw trójkątów wsporczych
Do pierwszego kolektora potrzebna są dwa trójkąty wsporcze. 
Do każdego następnego kolektora należy użyć jeden trójkąt 
wsporczy więcej. Rozstaw trójkątów wsporczych zależy od
ilości zamontowanych kolektorów i wynosi odpowiednio:

Ilość
 kolektorów

Rozstaw 
X

2 1,04

3 1,05

4 1,06

5 1,07

Ilość i rozstaw profili wielorowkowych
W zestawie w zależności od ilości kolektorów znajduje się 
odpowiednia ilość profili wielorowkowych. W trójkątach 
montażowych przygotowane są otwory do zamocowania szyn 
profilowanych. Szyny profilowane można zamocować również 
na innych wysokościach. Odległość dolna X powinna wynosić 
ok. 240mm, a odległość Y szyny od górnej krawędzi kon-
strukcji powinna zawierać się w granicach 257 – 657 mm

Ilość 
kolektorów

Profil 
1090 mm

Profil 
2180 mm

Łącznik 
200 mm

1 1 szt. - -

2 - 1 szt. -

3 1 szt. 1 szt. 1 szt.

4 - 2 szt. 1 szt.

5 1 szt. 2 szt. 2 szt.

Łączenie profili wielorowkowych
Należy połączyć ze zoba profile zgodnie z tabelą konfiguracji 
i w sposób pokazany na poprzedniej stronie.

Połączenie profili wielorowkowych z trójkątami wsporczymi
W profilach wielorowkowych należy umieścić dostarczone 
śruby w takiej ilości ile jest trójkątów wsporczych, jak na 
zdjęciach poniżej.

   
Uwzględniając rozstaw trójkątów 
wsporczych i szyn profilowanych 
należy “skręcić” szyny profilowane 
z trójkątami wsporczymi, jak na 
zdjęciu poniżej:

Odległość między rzędami kolektorów
W przypadku montażu kilku rzędów kolektorów należy 
zachować odstępy między rzędami na tyle duże aby kolek-
tory wzajemnie się nie zasłaniały. Odstępy między rzędami 
kolektorów zależą od kąta nachylenia kolektorów, można je 
odczytać z tabeli.

Kąt 
nachylenia

Odstęp 
X

300 5,02

350 5,41

400 5,75

450 6,06

500 6,31

550 6,52

600 6,68

Ustawienie kolektorów na dachu
W przypadku montażu na wysokości należy przewidzieć co 
najmniej jedno metrowy odstęp baterii kolektorów od krawędzi 
dachu.

Zamocowanie kolektora na profilu wielorowkowym

Każdy kolektor powinien spoczywać 
na dwóch uchwytach mocujących, 
z a b e z p i e c z a j ą c y c h  p r z e d 
zsunięciem. 

Uchwyty  mocujące powinny 
znajdować się w odległości x = 230-
280 mm od krawędzi kolektora.

Montaż uchwytów mocujących kolektor
Uchwyty mocujące kolektor należy zamocować w górnej  
szczelinie dolnego profilu wielorowkowego, jak na zdjęciach.

Przytwierdzenie konstrukcji do podłoża
Po złożeniu konstrukcję wsporczą należy umieścić w miejscu 
przeznaczenia. Konstrukcje wsporczą należy przymocować do 
podłoża za pomocą śrub kotwiących w sposób uniemożliwiający 
wyrwanie konstrukcji z podłoża. 

Poprzez otwory w stopce ramy 
wsporczej należy natrasować miejs-
ca przytwierdzenia konstrukcji.

Po natrasowaniu otworów należy 
kolejno:
- rozkręcić stopkę ramy wsporczej 
(konstrukcję delikatnie odsunąć, tak 
żeby nie przeszkadzała w prowadze-
niu prac)
- wykonać otwory kotwiące do mo-
cowania stelaża
- przytwierdzić podstawę do 

podłoża.
- “skręcić” stopkę ramy wsporczej
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INSTALOWANIE

PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Uwaga: Przewody i armaturę hydrauliczną można podłączyć z 
lewej lub prawej strony baterii kolektorów. W instrukcji przed-
stawiono połączenie z prawej strony jako przykładowe.

Połączenie jednostronne maks. 5 kolektorów
Przy połączeniu w jedną baterię można stosować równocześnie 
max. 5 kolektorów.

Połączenie kolektorów dwuzłączką zaciskową

1 - króciec kolektora      2 - nakrętka dwuzłączki
3 - pierścień zaciskowy      4 - nypel dwuzłączki

Dwuzłączkę nałożyć na króćcu pierwszego kolektora, dosunąć 
drugi, a następnie skręcić dwuzłączkę na obydwóch kolekto-
rach.
- nakrętkę dwuzłączki (2) odkręcić i nałożyć na króciec kolek-

tora(1),
- pierścień zaciskowy (3) nałożyć na króciec kolektora,
- nakrętkę (2) nakręcić na korpus dwuzłączki,
- nałożyć nakrętkę na króciec drugiego kolektora,
- pierścień zaciskowy nałożyć na króciec drugiego kolektora,
- dosunąć drugi kolektor do dwuzłączki,
- nakrętkę nakręcić na nypel dwuzłączki.

Wskazówka: Nakrętkę należy dokręcić w sposób zapewniający 
szczelność połączenia, jednak z siłą, która nie doprowadzi do 
uszkodzenia króćca kolektora.

Podłączenie zasilania kolektorów

1 - izolowany przewód 
      elastyczny ¾ ‘’
2 – korpus kolana 
      zaciskowego
3 - pierścień zaciskowy
4 - nakrętka
5 - króciec kolektora

- nakrętkę kolana (4) nałożyć na króciec kolektora (5),
- pierścień zaciskowy (3) nałożyć na króciec kolektora,
- nakrętkę (4) nakręcić na kolano,
- na kolano (2) przykręcić nakrętkę przewodu elast. (1),
- przewód elastyczny wyprowadzić pod dach.

Podłączenie powrotu kolektorów
1 – króciec 
      kolektora,
2 – złączka 
      prosta 
      Ø22 mm x ¾ ‘’
2a – nakrętka 
        złączki
2b – pierścień 
        zaciskowy
2c – korpus 
        złączki
3 – czwórnik ¾ ‘’,
4 – redukcja 
       ¾ ‘’ x 3/8 ‘’,

5 – zawór kulowy 3/8 ‘’,
6 – odpowietrznik automatyczny 3/8 ‘’ lub ręczny - opcja
7 – redukcja ¾ ‘’ x ½ ‘’
8 – tuleja zanurzeniowa
9 – nypel ¾ ‘’
10 –izolowany przewód elastyczny ¾’’

− redukcję ¾’’ x 3/8’’ (4) wkręcić do czwórnika (3),
- w redukcję ¾’’ x 3/8’’ (4) wkręcić zawór kulowy 3/8’’(5),
- w zawór kulowy 3/8’’ (5) wkręcić automatyczny lub ręczny 

odpowietrznik (6),
- wkręcić redukcję ¾’’ x ½’’ (7) z prawej strony czwórnika 

(3),
- w redukcję ¾’’ x ½’’ (7) wkręcić tuleje zanurzeniową (8),
- z dołu czwórnika wkręcić nypel ¾’’ (9),
- z lewej strony czwórnika wkręcić korpus złączki prostej 

(2c),
- nakrętkę złączki (2a) nałożyć na króciec kolektora (1),
- pierścień zaciskowy (2b) nałożyć na króciec kolektora (1),
- nakrętkę (2a) nakręcić na korpus złączki prostej (2c),
- nakrętkę przewodu elastycznego (10) przykręcić na nypel 

¾’’ (9),
- przewody elastyczne wyprowadzić pod dach i podłączyć z 

instalacją solarną.

Jeżeli nie ma miejsca na odpowietrznik automatyczny, należy 
zamontować odpowietrznik ręczny.
Wskazówka: ze względu na wysokie temperatury występujące 
w instalacjach solarnych,należy stosować odpowietrzniki 
wykonane w całości z metalu.

Podłączenie czujnika temperatury

Uszkodzenie instalacji
W przypadku niewłaściwego zamontowania czujnika 
temperatury lub uszkodzenia kabla sygnałowego istnieje 
niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji.
- kabel sygnałowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
  (uszkodzenie przez ptaki, gryzonie) np.; stosując peszel 

ochronny.
Czujnik temperatury należy zamontować w tulei zanurze-
niowej 
-  wsunąć czujnik temperatury do oporu w tuleję 

zanurzeniową
- zabezpieczyć dołączoną sprężyną zaciskową przed 

wysunięciem.

Wskazówka:
wraz z elastycznym 
przewodem powrotnym 
poprowadzić
kabel czujnika
temperatury.
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Gdyby zasz³a potrzeba przerwania prac instala-
cyjnych, nienape³nione kolektory nale¿y zaœlepiæ 
korkami gumowymi (wszystkie króæce). Ca³oœæ 
okryæ szczelnie œwiat³oszczelnym materia³em.

Pozosta³e pod³¹czenia kolektora
Przed skrêcaniem na wszystkie gwinty za³o¿yæ paku³y z past¹ 
uszczelniaj¹c¹.
Uwaga: pompowy zestaw dwururowy oraz naczynie 
przeponowe z pod³¹czeniami winny siê znajdowaæ w 
³atwodostêpnym miejscu – najlepiej w pomieszczeniu z 
wymiennikiem c.w.u.
Niepodłączone elementy instalacji zaślepić korkami gumowy-
mi dla zabezpieczenia ich wnêtrza przed wp³ywem warunków 
atmosferycznych.
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INSTALOWANIE

Izolowanie przewodów rurowych
Gruboœæ izolacji winna wynosiæ ok. jednej œrednicy rury D (dla 
lambda ok. 0,04 W/m x K ). Przy przejœciu przez œcianê lub 
dach dopuszcza siê jej zmniejszenie do 50%. Izolacja termi-
czna przewodów winna byæ odporna; 
- na temperaturê ci¹g³¹ nie mniejsz¹ ni¿ 1500C,
- promieniowanie ultrafioletowe,
- czynniki atmosferyczne 
Izolacja w obrêbie dachu p³askiego winna byæ chroniona 
p³aszczem z blachy aluminiowej - dla ochrony przed usz-
kodzeniami mechanicznymi i wp³ywem czynników atmosfery-
cznych.

Pod³¹czenie do wymiennika ciep³ej wody
Pod³¹czenie i uruchomienie w instalacji jakiegokolwiek wymien-
nika dla ciep³ej wody musi siê odbyæ zgodnie z jego instrukcj¹-
dostarczan¹ z wymiennikiem.  Na przewodzie dolnym 
pod³¹czenia noœnika ciep³a zaleca siê wykonanie termosyfonu 
wysokoœci 10 œrednic przewodu rurowego dla wyeliminowania 
przep³ywu grawitacyjnego. W najni¿szej czêœci termosyfonu 
nale¿y zainstalowaæ spust zamykany zaworem.

Zestaw pompowy solarny
Nale¿y instalowaæ w ³atwodostêpnym miejscu przy solarnym 
wymienniku ciep³ej wody. Przewód wylotowy 3/4” z zaworu 
bezpieczeñstwa (maksymalna d³ugoœæ 1,5 m) sprowadziæ 
(bez kieszeni i za³amañ) ze spadkiem do pojemnika transpor-
towego glikolu propylenowego. Przewód nie mo¿e posiadaæ 
¿adnej armatury.

Rys. 5 Zalecane elementy armatury przewodów 
noœnika ciep³a w obrêbie wymiennika

Zasilanie
GORĄCE

Powrót
ZIMNY

RUROCIĄGI NOŒNIKA CIEP³A
 
Noœnikiem ciep³a jest mieszanina glikolu propylenowego z wod¹ 
o zawartoœci 42% glikolu i 58% wody (masowo) posiadaj¹ca 
temperaturê zamarzania poni¿ej minus 250C.

Ciœnienie robocze w obiegu noœnika ciep³a mo¿e wynosiæ 
max. 6bar.
Takie parametry noœnika ciep³a oraz jego rodzaj wymagaj¹ 
szczególnej starannoœci przy ³¹czeniu, uszczelnieniu oraz 
izolowaniu przewodów z noœnikiem ciep³a.

Do po³¹czenia zespo³u kolektorów z wymiennikiem c.w.u. 
nale¿y stosowaæ rury miedziane atestowane (z nadrukami 
producenta).
  Maksymalna d³ugoœæ przewodów - 30 m 
  Zalecana œrednica rur dz/dw - 20/18 mm, minimalna     
  dw=15 mm
  Max ilość kolektorów - do 5 sztuk
  Zalecane natê¿enie przep³ywu - 
 40 - 60 litr/m2 x h = 0,7 - 1,0 litr/min x m2

  Po³¹czenia przewodów rurowych – beztopikowy lut twardy

Uwaga: U¿ycie topika przyœpiesza korozjê wywo³ywana przez 
glikol propylenowy. Zaleca siê zastosowanie po³¹czenia giêt-
kiego pomiêdzy kolektorem a rurami miedzianymi.

Prowadzenie przewodów rurowych
Przewody rurowe zespo³u kolektorów winny byæ prowadzone 
do wymiennika ciep³a mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹ z ci¹g³ym 
spadkiem w kierunku wymiennika tak aby unikn¹æ powstawania 
kieszeni powietrznych. Je¿eli jest to niemo¿liwe, w najwy¿szym 
punkcie kieszeni nale¿y za³o¿yæ odpowietrznik rêczny.

W czasie braku odbioru ciep³a z kolektora 
mog¹ wyst¹piæ temperatury nawet ponad 
1500 C.

Przewód giętki

Rys. 3 Lokalizacja 
odpowietrzników 
przewodów noœnika 
ciepla
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URUCHOMIENIE I OBS£UGA

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA 

Przed wykonaniem p³ukania  i próby szczelnoœci obiegu 
noœnika ciep³a przeczytaæ uwa¿nie instrukcje wymienników 
ciep³a oraz innych urz¹dzeñ towarzysz¹cych. Nale¿y bez-
wzglêdnie zastosowaæ siê do zaleceñ tam podanych - ko-
lejnoœci nape³nienia, zabezpieczeñ - w tym elektrycznych.

P³ukanie instalacji

Ca³y obieg noœnika ciep³a instalacji solarnej nale¿y starannie 
przep³ukaæ wod¹ przed jego nape³nieniem noœnikiem ciep³a.
Minimalny czas p³ukania - 10 min.
Woda do p³ukania winna byæ pod³¹czona do pompowego 
zestawu solarnego do króæca przewidzianego do nape³niania 
instalacji noœnikiem ciep³a. Instalacji nie wolno p³ukaæ w 
czasie temperatur otoczenia ni¿szych od 3-50C oraz w czasie 
bezpoœredniego oddzia³ywania promieniowania s³onecznego 
(zamarzanie, parowanie). P³ukanie winno siê odbywaæ przez 
najni¿ej po³o¿ony spust. Zawór spustowy winien byæ otwarty 
do czasu ca³kowitego wyp³yniêcia wody. Zamkn¹æ zawór 
spustowy po wyp³ukaniu instalacji.

Nape³nianie noœnikiem ciep³a

Uwaga: Nape³nianie noœnikiem ciep³a winno siê odbyæ 
natychmiast po przep³ukaniu wod¹.

Noœnikiem ciep³a jest dostarczany na zamówienie b¹dŸ w 
zestawie p³yn w postaci mieszaniny glikolu propylenowego 
z wod¹ ze specjalnymi dodatkami i o temp. zamarzania 
- 250C. Ciœnienie nape³nienia: min 2,5 bar. Zawory spus-
towe pozamykane. Powolne nape³nianie instalacji umo¿liwia 
wstêpne odpowietrzenie obiegu noœnika ciep³a. Poniewa¿ 
glikol propylenowy posiada wielk¹ zdolnoœæ “pe³zania” zaleca 
siê przeprowadenie ponownej kontroli wizualnej po³¹czeñ i 
uszczelnieñ po kilku godzinach po nape³nieniu pod ciœnieniem 
roboczym minimum 2,5 bar.

Próba szczelnoœci 

Musi byæ ona zawsze poprzedzona p³ukaniem instalacji 
wod¹ i mo¿e byæ wykonana wy³¹cznie na docelowym noœniku 
ciep³a. 
Ciœnienie próbne – 5 bar
Czas próby ciœnieniowej – min 1 godzina. 

Próbê uznaje siê za pozytywn¹ je¿eli po up³ywie 1 godziny 
ciœnienie nie obni¿y ciê o wiêcej ni¿ 0.05 bar (0.005 MPa). 

URUCHOMIENIE INSTALACJI

Odpowietrzanie

Za³¹czyæ na ok. 3 min. pompê obiegu noœnika ciep³a. Po 
wy³¹czeniu ponownie za³¹czyæ na dalsze 2-3 min. Otworzyæ 
wszystkie odpowietrzniki i zamkn¹æ po odpowietrzeniu. Je¿eli 
zachodzi taka potrzeba – powtórzyæ. Zalecane ciœnienie po 
odpowietrzeniu: min 2.5 bar.

Uruchomienie obiegu noœnika ciep³a 

Sprawdziæ pozycje wszystkich zaworów spustowych i 
odcinaj¹cych noœnika ciep³a (mieszanki woda-glikol) - wszystkie 
zawory spustowe winny byæ zamkniête, zawory odcinaj¹ce 
otwarte. Sprawdziæ ciœnienie wstêpne w solarnym naczyniu 
przeponowym. Winno byæ ok. 0,5 bara wiêksze od ciœnienia 
nape³nienia glikolem “zimnej” instalacji. 
Uruchomiæ pompê obiegu noœnika ciep³a na pierwszym biegu. 
Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ wymaganej wartoœci przep³ywu 
noœnika ciep³a  przez zmianê pozycji elementów regulacyjnych 
regulatora przep³ywu nale¿y zmieniæ bieg pompy na wy¿szy. 
Wartoœæ wydatku pompy (przep³ywu) winna odpowiadaæ 
ró¿nicy temperatur pomiêdzy 10-150C przy pe³nym 
nas³onecznieniu w godzinach po³udniowych. Przybli¿ona 
wartoœæ nastawy winna wynosiæ: 
Wartoœæ wydatku (litr/min) = 0,7 x powierzchnia kolektorów 
(m2)

Orientacyjny spadek ciœnienia dla jednego kolektora w 
zależności od przep³ywu (v) noœnika ciep³a pokazuje wykres 
na stronie 5.

OBS£UGA

Instalacja systemu solarnego winna byæ tak wykonana aby 
nie wymaga³a ¿adnej interwencji u¿ytkownika równie¿ na 
czas jakiejkolwiek przerwy letniej. 

W miarê mo¿liwoœci (co 2-3 tygodnie) kontrolowaæ ciœnienie na 
manometrze solarnej grupy pompowej oraz stan nape³nienia 
pojemnika glikolu pod rur¹ spustow¹ 3/4” z zaworu bezpie-
czeñstwa. Ciœnienie winno wynosiæ od 2.5 - 4.5 bar.
Zaleca siê wykonanie przegl¹du rocznego instalacji (przez 
autoryzowany serwis) po pierwszym letnim sezonie pracy.   

Jakiekolwiek prace przy elementach obiegu noœnika 
wymagaj¹ och³odzenia jego zawartoœci.

Minimum raz na dwa lata należy sprawdzić przezroczystość 
nośnika ciepła. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy go 
wymienić na nowy. Sprawdzenia i wymiany może dokonywać 
jedynie autoryzowany serwis.

Je¿eli przestrzeñ wymiennika/podgrzewacza 
c.w. przeznaczona dla noœnika ciep³a posiada 
dopuszczalne ciœnienie pracy ni¿sze od 5 bar, 
taka próba ciœnieniowa winna byæ wykonana bez 
pod³¹czonego wymiennika/podgrzewacza.
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REGULACJA AUTOMATYCZNA

Do sterowania solarnym podgrzewaniem wody s³u¿y regu-
lator ró¿nicowy SD3, ktory konfiguruje siê automatycznie 
po pod³¹czeniu czujników i wybraniem z listy typu instalacji. 
Wyœwietlacz LCD pokazuje wybran¹ temperatutrê, aktualny 
tryb pracy, dzieñ tygodnia i dzia³anie przekaŸników wykonaw-
czych. Regulator SD3 nale¿y zainstalowaæ i zaprogramowaæ 
zgodnie z jego instrukcj¹. Pod³¹czenia elektryczne dla sche-
matów na rysunkach 6 i 8 wykonaæ zgodnie z instrukcj¹ 
regulatora. 

W instrukcji regulatora solarnego należy w parametrze 
22 “Wybór instalacji” wpisać “7” tzn. system solarny z      
dogrzewaniem wody ciepłej przez dodatkowy kocioł.
Wymagane czujniki:
- czujnik kolektora (F1) - KLF 1000 (w komplecie z regula-

torem)
- czujnik usytuowany u dołu zbiornika (F4) - SPF 1000 (w 

komplecie z regulatorem)
- czujnik usytuowany u góry zbiornika (F3) - SPF 1000 

(opcja dodatkowa)

Schemat podłączeń elektrycznych regulatora SD3 z kotłem 
Prestige Solo wyposażonym w pompę ładującą wymiennik 
c.w. SLME.

OPIS OZNACZEŃ

Wyjścia:
A1 - pompa kolektora z regulacją prędkości obrotowej
A2 - wyjście przekaźnikowe programowalne
A3 - wyjście przekaźnikowe programowalne (T1) z wejściem T2

Wejścia:
F1 - czujnik temperatury kolektora słonecznego
F2 - czujnik temperatury powrotu do kolektora słonecznego  
       (opcja) - do obliczania ilości ciepła
F3 - czujnik temperatury w górnej części zasobnika ciepłej wody  
       (opcja)
F4 - czujnik temperatury w dolnej części zasobnika ciepłej wody
F5 - czujnik temperatury dodatkowy (tylko wskazanie - opcja)
Impuls - wejscie impulsowe przepływomierza (opcja)

F3

listwa 
kotła 

Prestige
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PRZYK£ADOWE SCHEMATY

Rys. 6 Schemat solarne-
go podgrzewania c.w. z 
wymiennikiem Smart Multi 
Energy (mo¿liwoœæ zasilania 
z kilku Ÿróde³ energii) i regu-
latorem ró¿nicowym SD.

Rys. 7 Schemat solar-
nego podgrzewania c.w. 
z wymiennikiem Smart 
Multi Energy z kominkiem 
z p³aszczem wodnym, 
sterowany regulatorem 
ró¿nicowym SD. Dogrzanie 
c.w. przez dwufunkcyjny 
kocio³ Delta.

Rys. 8 Schemat solarne-
go podgrzewania c.w. z 
wymiennikiem Smart Multi 
Energy oraz kondensa-
cyjnym kot³em gazowym 
Prestige Excellence i regu-
latorem ró¿nicowym SD.
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