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Temat nr 4 
 
Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Kolektory – są to urządzenia, które zamieniają darmową energię 
promieniowania słonecznego na energię cieplną niezbędną w procesie 
przygotowania ciepłej wody użytkowej lub ewentualnie wspomagania 
instalacji grzewczej. 
 
Przed przystąpieniem do  projektowania instalacji solarnej musimy 
sobie odpowiedzieć na parę prostych pytań: 
 
- czego oczekujemy od instalacji, 
- jakie ilości energii są nam niezbędne, 
- jakie będziemy mieli zużycie ciepłej wody, 
- w jakim okresie, 
- czy dysponujemy technicznymi możliwościami do montażu instalacji? 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

4 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Ilość pozyskiwanej energii  
 
instalacja słoneczna może być wykorzystywana do produkcji ciepłej wody 
użytkowej c.w.u a także może wspomagać centralne ogrzewanie c.o.  
 
Wykorzystanie kolektorów do wspomagania instalacji grzewczych nie 
przyniesie wielkich oszczędności (10 – 15 %) zapotrzebowania na energię.  
 
Jednocześnie podnosząc znacznie koszty instalacji poprzez konieczność 
zainstalowania większej liczby kolektorów. Dodatkowo przy takim 
rozwiązaniu należałoby zastosować znacznie droższe kolektory próżniowe.  

6 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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Zastosowanie instalacji solarnej ma sens w przypadku ogrzewania 
niskotemperaturowego np. przy zastosowaniu pompy ciepła.  
 
Przy takich kompleksowych, zoptymalizowanych instalacjach grzewczych 
można z powodzeniem zwiększyć ilość pozyskiwanej ze słońca energii do 
25%-30%. Przy wykorzystania instalacji wyłącznie do produkcji c.w.u można 
liczyć, że zapewni ona średnio rocznie połowę potrzebnej energii.  
 
Przy bardzo dobrze zoptymalizowanych instalacjach do 65%,w miesiącach 
letnich można spodziewać się 100% energii ze słońca.  
W miesiącach zimowych w zależności od typu i liczby kolektorów od 5-20%.  

Ilość pozyskiwanej energii 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

8 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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W jakim okresie możemy pozyskiwać energię z kolektorów słonecznych?  
 
w każdym jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają. 
 
Głównym problemem przy projektowaniu instalacji solarnych jest 
nierównomierny rozkład energii docierającej do Ziemi.  
 
Na okres 4 miesięcy letnich od maja do sierpnia przypada 55-60% rocznej 
energii docierającej do ziemi. Z drugiej strony na miesiące zimowe od listopada 
do lutego przypada nieco ponad 5% rocznej energii. 
 
Z tego prostego zestawiania widać, że nie ma możliwości technicznych 
zaprojektowania instalacji uniwersalnej zapewniającej ciepłą wodę przez cały 
rok.  

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Techniczne możliwości instalacji kolektorów 
 
Zasadniczo w Polsce montuje się kolektory na dachu z tego względu 
najlepiej, aby dach był pochylony w kierunku południowym i nie był 
zacieniony przez cały dzień. 
 
Jeżeli nie dysponujemy dachem o południowym pochyleniu możemy 
rozważyć montaż na zachodniej lub wschodniej stronie jednak znacznie 
ograniczy to produkcję energii z kolektorów. 
 
Jeżeli nie posiadamy możliwości montażu kolektorów na dachu w 
odpowiednim kierunku możemy rozważyć instalacje kolektorów w terenie. 
Pojawia się tu problem połączenia kolektorów z zasobnikiem, który będzie  
w budynku.  
Z tego względu musimy bardzo dobrze zaizolować przewody rurowe 
doprowadzające i odprowadzające ciecz z kolektora, jednocześnie 
odległość kolektorów i zasobnika należy zmniejszyć do minimum.  

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

10 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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Prawidłowe dobranie kolektorów jest dosyć skomplikowane, główny 
problem polega na dużych różnicach w ilościach energii dochodzącej do 
powierzchni Ziemi w poszczególnych miesiącach.  
 
Kolejnym problemem są dane meteorologiczne o nasłonecznieniu gdyż 
pomiary wykonywane są dla powierzchni poziomych (horyzontalnych) 
natomiast do obliczeń  konieczne jest ich przeliczenie na rzeczywistą 
ilość energii docierającą do do pochylanej powierzchni kolektora. 
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że koniecznie należy to zrobić dla 
każdego miesiąca gdyż wartość ta będzie zmienna w ciągu roku.  
 
Obliczony tak współczynnik korekcji nasłonecznienia względem 
ustawienia kolektora należy uwzględnić w obliczeniach . 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Kolejnym trudnym tematem jest oszacowanie sprawności kolektora i całej 
instalacji. Sprawność musi być policzona na podstawie dostępnych danych 
technicznych kolektora. Dodatkowo sprawność kolektora podlega dużym 
wahaniom w zależności od nasłonecznienia (ilości energii docierającej do 
jego powierzchni, temperatury otoczenie jak również od parametrów 
instalacji solarnej głównie wielkości zasobnika i zużycia ciepłej wody).  
 
W lecie sprawność drastycznie nam spada, zwłaszcza gdy zasobnik solarny 
nie jest wystarczający duży.  
 
Brak możliwości ciągłego odbioru wytworzonej energii cieplnej oraz wysokie 
temperatury podgrzewanej wody sprawiają,  że sprawność spada 
jednocześnie wzrasta pokrycie solarne.   

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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W domku jednorodzinnym zużycie na jednego członka rodziny jest 
wyższe, niż w budynku wielorodzinnym. 
 
Według norm niemieckich przyjmuje się zużycie 30 l wody o 
temperaturze 60°C na osobę.  

 
W budynku wielorodzinnym wartość zalecana przez (VDI 6002) to 22 l o 
temperaturze 60°C na osobę.  

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

13 12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Dzienne zużycie c.w.u 
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Dobierając urządzenia, należy kierować się następującymi zasadami: 

– zapewnić ok. 100% pokrycia potrzeb c.w.u. w maksymalnie długim  

   okresie czasu w ciągu roku; 

– założyć w projekcie, minimalną ilość załączeń kotła grzewczego w   

   miesiącach letnich; 

– zapewnić wstępny podgrzew c.w.u. w okresach jesienno-zimowych; 

– oszacować dzienne zużycie c.w.u; 

– określić pojemność zasobnika c.w.u; 

– wyznaczyć powierzchnię czynną kolektorów słonecznych; 

– dokonać analizy, mającej na celu optymalizację ustawienia oraz  

  nachylenia kolektorów; 

– oszacować koszty. 

14 12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Warunki konieczne do określenia powierzchni kolektorów słonecznych 

 

Parametrami decydującymi o wymaganej wielkości powierzchni kolektorów są: 

– ilość użytkowników korzystających z c.w.u.; 

– pojemność zasobnika c.w.u.; 

– typ kolektora; 

– wymagany wskaźnik pokrycia solarnego dla c.w.u.; 

– profil zużycia c.w.u.; 

– warunki klimatyczne w miejscu zastosowania; 

– usytuowanie i nachylenie kolektorów. 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

15 12.01.2016 Energetyka słoneczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 16 

Kluczowym parametrem przy 
projektowaniu większych                         
instalacji solarnych jest dobowe 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę.  

 

W zależności od typu obiektu 
przyjmuje się odpowiednie 
zapotrzebowanie.  

 

 

Dzienne zużycie c.w.u 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

12.01.2016 Energetyka słoneczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Zużycie ciepłej wody w budownictwie na jednego mieszkańca, przyjmuje 
się: średnio – 60-100 l, hotelach 70÷170 l, w pensjonatach 40÷70 l.  

Woda w punkcie czerpalnym, powinna mieć temp. nie niższą niż 55°C. 

Oprócz c.w.u., instalacja solarna może dostarczyć ciepłą wodę do 
zmywarki lub pralki. 

Do obliczeń przyjmuje się wartość 50 l wody o temp. 50°C, na jeden 

dzień na osobę. 

Dzienne zużycie c.w.u; 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Dzienne zużycie c.w.u; 

Źródło: Vaillant.pl 

18 12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Podgrzanie 50 litrów wody od temperatury 10ºC do 45 ºC , wymaga 
dostarczenia około 2 kWh ciepła, co odpowiada ilości ciepła pozyskanego 
ze spalenia około 0,22 m3 gazu ziemnego lub pracy 0,7 m2 absorbera 
kolektora płaskiego w okresie letnim ( zakłada się że dzienny uzysk ciepła z 
kolektora słonecznego pracującego w małej instalacji wynosi ok. 2,8-3,2 
kWh/m2) 

Źródło: Vaillant.pl 

Dzienne zużycie c.w.u; 

19 12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Starty ciepła w układzie przygotowania c.w.u 

Źródło: Vaillant.pl 

20 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Źródło: Vaillant.pl 

Dla 4-osobowej rodziny, gdzie całkowite zużycie ciepłej wody użytkowej 
wynosi 200l dzienne ( 45ºC), z uwzględnieniem start ciepła ( 3 kWh/dzień), 
niezbędną ilość ciepła można szacować na poziomie: 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Pole powierzchni kolektora dla instalacji solarnej, można obliczyć ze wzoru 

[Źródło 2] 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

W związku z różnym zapotrzebowaniem użytkowników na ciepłą wodę 
użytkową, w różny sposób kształtuje się wielkość niezbędnej powierzchni 
kolektorów, do pozyskania wymaganej ilości energii cieplnej z 
promieniowania słonecznego. 

Oznacza to pewien zakres czynnej powierzchni kolektorów.  

Dokonując stosownych obliczeń, wyznaczamy wielkość tej powierzchni. 

W instalacjach domowych do podgrzewania wody użytkowej, należy 
kierować się wskaźnikiem 1÷1,5 m2 powierzchni absorbera, przypadającą 

na jedną osobę.  
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

[Źródło 2] 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Dla czteroosobowej rodziny powierzchnia kolektora słonecznego płaskiego, 
powinna wynosić ok. 6 m2, kolektora rurowego próżniowego – ok. 5 m2.  

Zasobnik ciepłej wody użytkowej, powinien mieć pojemność najmniej 300 l,  
a najlepiej 400÷600 l. W celu optymalnego wykorzystania energii 

dostarczonej przez instalację solarną, zaleca się montowanie zasobników 
płaszczowych lub kombinowanych, aby nadmiar energii słonecznej mógł 
zostać wykorzystany do wspomagania c.o. 

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej zdolności do 
gromadzenia energii odbieranej przez kolektory słoneczne, zaleca się 
przyjęcie na jeden kolektor ok. 80÷100 litrów, objętości zasobnika c.w.u.  

Ze względu na możliwość doprowadzenia do zbyt wysokich temperatur, 
objętość ta, nie powinna być mniejsza niż 50 litrów/1 kolektor. 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Projektując układ solarny, służący do przygotowania c.w.u należy: 

– dobrać prosty, mało awaryjny i bezpieczny system; 

– uwzględnić właściwy rodzaj i typ kolektora słonecznego; 

– przeanalizować system pracy instalacji; 

– sprawdzić dostępność miejsca na zbiorniki (wysokość, pole podstawy); 

– uwzględnić rodzaj kotła (z regulacją wydajności, bez regulacji); 

– ustalić sposób przygotowania c.w.u.; 

– określić sposób przekazywania energii cieplnej (rodzaj zasobnika); 

– uwzględnić sposób regulacji ogrzewania. 

Wspomaganie instalacji c.o 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Przy doborze instalacji należy przyjąć: 

– na każdy 1 m2 powierzchni kolektorów – 50–100 l pojemności zbiorników; 

– najwyższą efektywność ekonomiczną uzyskuje się, gdy całkowity wskaźnik 
pokrycia solarnego wynosi do ok. 30%; 

Z założeń powyższych wynika, że wielkość instalacji solarnej zależy w 
decydującym stopniu od wartości zakładanego wskaźnika pokrycia. 

Wspomaganie instalacji c.o 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Przykład doboru instalacji do przygotowania c.w.u. i wspomagania c.o. 

 

 Do obliczeń przyjmujemy następujące dane: 

– dom jednorodzinny o wysokości 10 m, powierzchni ok. 200 m2, 
zamieszkiwany przez 5 osób; 

– moc grzewcza, 7 kW; 

– nachylenie dachu 45°, dach usytuowany na południe; 

– wymagany wskaźnik pokrycia solarnego, 30%; 

– przeciętną średnią  normę zużycia c.w.u., 60 litrów dziennie. 

Wspomaganie instalacji c.o 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 29 12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Wspomaganie instalacji c.o 

Dla określenia powierzchni kolektorów słonecznych oraz pojemności bufora 
ciepła, zakłada się wskaźnik jednostkowej powierzchni kolektorów: 2 m2/kW 
oraz jednostkową pojemność zbiornika: 0,15 m3/kW. 

Wymagana powierzchnia czynna kolektorów słonecznych wyniesie: 

7 [kW] · 2 [m2/kW] = 14 [m2] 

Pojemność zasobników wyniesie: 

7 [kW] · 0,15 [m3/kW] = 1,05 [m3] 

Temperatura w obwodzie grzewczym, np. 32°C. 

Zaproponowano: 1 zasobnik płaszczowy o pojemności 800 l oraz 200 l 
zbiornik na ciepłą wodę użytkową. 

Do zasobnika należy podłączyć instalację grzewczą, np. kotła gazowego, 
lub kominka z płaszczem wodnym, które stanowić będą główne źródła 
ogrzewania c.w.u. i c.o. 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Sprawność 

 

Sprawność kolektora słonecznego definiowana jest, jako iloraz energii 
cieplnej pozyskanej przez medium grzewcze, do napromieniowania 
powierzchni kolektora w jednostce czasu. 

O sprawności kolektora decydują jego parametry konstrukcyjne, jak 
również warunki, w jakich jest eksploatowany. 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Wydajność, pomijając warunki meteorologiczne miejsca pracy i zabudowę 
kolektora (pochylenie, skierowanie), wynika bowiem w decydującej mierze z 
takich czynników jak: 

– temperatura po stronie wtórnej (woda użytkowa c.w.u., wspomaganie 
ogrzewania c.o., podgrzewanie wody w basenie), im wyższa, tym mniejsza 
ilość energii przekazanej przez instalację kolektorów słonecznych; 

– stopień pokrycia potrzeb energii; 

– im instalacja jest bardziej „przewymiarowana” (pokrywa więcej potrzeb 
energii), tym mniej jest sprawna przede wszystkim z uwagi na podwyższone 
temperatury czynnika grzejnego w obiegu i zwiększone straty cieplne; 

– instalacja „niedowymiarowana” wykazuje najwyższą sprawność, ale 
niestety, efekty pracy (pokrywa mniej potrzeb energii) są mniej zauważalne 
dla użytownika. 

Wydajność 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Sprawność kolektora (np. płaskiego), można zdefiniować 

[Źródło 2] 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Wybrane parametry kolektorów słonecznych 

Najczęściej sprawność kolektorów wynosi ok. 50÷80%. 

[Źródło 2] 

Moc jednostkową płaskiego kolektora słonecznego, można obliczyć ze wzoru: 

Średnio wynosi: od 500 W/m2 do 800 W/m2 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Roczną efektywność instalacji solarnej, można zdefiniować: 

[Źródło 2] 

Wybrane parametry kolektorów słonecznych 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Ilość dostarczonej energii Q2, zależy również od współczynnika 
korelacji nachylenia powierzchni kolektora do płaszczyzny powierzchni i 
kąta padania promieni słonecznych (k = 1, kolektor skierowany na 
południe, ustawiony pod kątem 45° do poziomu). 

Efektywność instalacji solarnej, zależy również od sposobu wykonania, 
rodzaju urządzeń, ilości pobranej c.w.u. 

Współczynnik efektywności waha się 0,3÷0,8. 

Wybrane parametry kolektorów słonecznych 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Wpływ ustawienia kolektora na jego parametry energetyczne 

Kolektory słoneczne, należy ustawić w 
taki sposób, aby maksymalnie 
wykorzystać promieniowanie słoneczne.  

Sposób ustawienia kolektorów ma wpływ 
na wielkość energii cieplnej uzyskanej z 
instalacji solarnej. 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

[Źródło 2] 
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Zasady doboru instalacji kolektorów słonecznych 

Odległość między rzędami kolektorów 

W przypadku montażu kilku rzędów kolektorów, należy zachować odstępy 
między rzędami na tyle duże, aby nie dochodziło do zacieniania kolektorów. 

Odstępy między rzędami kolektorów, zależą od kąta padania promieni 
słonecznych oraz kąta nachylenia kolektorów. Wymagany rozstaw 
poszczególnych typów kolektorów, dla uniknięcia zacienienia, można 
wyliczyć ze wzoru: 

[Źródło 2] 
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Wspomaganie komputerowe – dobór kolektorów słonecznych 

39 12.01.2016 Energetyka słoneczna 
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Obsługa instalacji kolektorów 

słonecznych 

Temat nr 5: 
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Podczas użytkowania, serwisu oraz obsługi instalacji solarnej oraz 
wszystkich urządzeń z nią związanych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów i zasad BHP. 
 
Podczas użytkowania, serwisu oraz obsługi urządzeń związanych z 
instalacją solarną należy bezwzględnie stosować się do zaleceń, DTR-ek    
i instrukcji obsługi producentów urządzeń. 

Instrukcja obsługi i montażu 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Instalowanie, rozruch i konserwacja kolektorów oraz obwodów grzewczych 
mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone zawodowo. 

Kolektor należy zamontować i podłączyć do instalacji zgodnie z opisem 
zawartym w instrukcji montażu. 

Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stan kolektora i połączeń 
elementów składowych. 

Instrukcja obsługi i montażu 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Instrukcja obsługi i montażu 

[Źródło 2] 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Instrukcja obsługi i montażu 

[Źródło 2] 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Wszystkie kolektory słoneczne posiadają dostarczoną przez 
producenta instrukcję montażu oraz obsługi. 

 

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń opisanych w 
powyższych dokumentach. 

 

Nie spełnienie nawet jednego punktu instrukcji może spowodować złą 
pracę instalacji solarnej, zagrożenie dla zdrowia lub życia 
użytkowników oraz utratę gwarancji na urządzenie. 

Instrukcja obsługi i montażu stanowi część składową kolektora. 

Instrukcja obsługi i montażu 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Pierwsze uruchomienie musi być przeprowadzone przez sprzedawcę 
urządzenia lub przez wyznaczoną przez niego osobę posiadająca 
odpowiednie uprawnienia.  
 
Należy przestrzegać również instrukcji obsługi podłączonych 
podzespołów.  
 
W zimnej instalacji ciśnienie napełniania musi wynosić 1,0 bar + 0,1 x 
wysokość statyczna, a ciśnienie wstępne w naczyniu zbiorczym 0,7 bar + 
0,1 x wysokość statyczna.  

Instrukcja obsługi i montażu 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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[Źródło5] 
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W budynku, w którym zamontowano instalację kolektorów słonecznych 
należy dokonać przeglądu technicznego istniejących instalacji: 
- zimnej wody, 
- ciepłej wody, 
- centralnego ogrzewania, 
- cyrkulacji (jeżeli istnieje) 
- oraz elektrycznej 
pod następującymi kryteriami: 
 
 • odpowiednich zabezpieczeń technicznych w/w instalacji 
przeciwdziałającym: uszkodzeniom, awariom, wybuchom, pożarom, 
porażeniom, oparzeniom, zatruciom oraz pozostałym zjawiskom 
zagrażającym życiu i zdrowiu człowieka, 
• prawidłowego i bezawaryjnego działania,  
• prawidłowych parametrów technicznych poszczególnych mediów 
niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji solarnej oraz wszystkich 
urządzeń (zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń), 
 • zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP.  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Przeglądy oraz naprawy instalacji powinny dokonać osoby posiadające 
aktualne dopuszczenia i uprawnienia do wykonywania takich czynności co 
powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które właściciel 
budynku powinien przechowywać. 

Instrukcja obsługi i montażu 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu producent 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Nieprawidłowa instalacja lub obsługa mogą spowodować uszkodzenia 
materiałów i narazić na niebezpieczeństwo ludzi.  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Pomieszczenie, w którym zamontowano zbiornik solarny, zestaw pompowo 
sterowniczy, pompy oraz elementy armatury zabezpieczającej, kontrolnej i 
pomiarowej powinno być zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych a w szczególności: dzieci, osób chorych, zwierząt osób 
pod wpływem alkoholu i innych osób będących w nieświadomości o 
możliwych zagrożeniach. 

Instrukcja obsługi i montażu 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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W przypadku wystąpienia wycieku roztworu glikolu z instalacji solarnej należy 
płyn zbierać w odpowiednie naczynia unikając dostania się jego do 
środowiska, zebrany płyn należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych i poddać utylizacji. 
 
Zabrania się spożywania roztworu glikolu przeznaczonego do instalacji 
solarnej. Spożycie może grozić utratą zdrowia lub śmiercią. 

Instrukcja obsługi i montażu 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Przed uruchomieniem systemu, kolektor słoneczny musi zostać przykryty 
aby ochronić absorber od przegrzania a operatora od ewentualnych 
oparzeń. Kolektor wystawiony na działanie nawet niezbyt ostrego słońca, 
szybko się nagrzewa, króćce głowicy mogą osiągnąć bardzo wysoką 
temperaturę, nawet ok. 160°C. 

 
Układ może zostać napełniony tylko wtedy, gdy system hydrauliczny 
kolektora jest zamontowany i nie może zostać uruchomiony dopóki nie 
będzie zapewnionego odbioru energii z kolektora słonecznego. 
 

Podczas pracy przy kolektorze należy 
korzystać z rękawic ochronnych i unikać 
przenoszenia kolektora łapiąc go za złączki 
lub przewody, zawsze należy trzymać go za 
obudowę.  

BHP obsługi i montażu 
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Każdy pracownik pracujący na dachu (na wysokości) musi posiadać 
aktualne badania lekarskie dopuszczające go do pracy na wysokości, 
posiadać zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP oraz być wyposażony 
we właściwy sprzęt ochrony osobistej. 

Podczas prac na wysokości teren, pod miejscem wykonywania prac, musi 
być właściwie oznaczony i zabezpieczony. 

Przy montażu i demontażu kolektora, urządzenia podporowe, 
zabezpieczające i drabiny należy stawiać na twardym podłożu                                       
i w położeniu zapewniającym bezpieczeństwo obsłudze. 

Należy stosować wyłącznie drabiny i urządzenia podporowe oraz 
zabezpieczające o określonej nośności i wytrzymałości, posiadające 
aktualne atesty i dopuszczenia, a w przypadku urządzeń mechanicznych, 
obsługiwanych przez pracowników mających odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

BHP obsługi i montażu 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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BHP obsługi i montażu 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Kolektor waży ok.35-50 kg. Podczas umieszczania na konstrukcji dachowej, 
należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić wykonywanie tej 
czynności przez odpowiednią liczbę pracowników. 

Kolektor powinien być przenoszony przez dwóch pracowników. Miejscami do 
chwytania kolektora są belki wzdłużne. 

Transport kolektora na dach winien być przeprowadzony przy wykorzystaniu 
przeznaczonych do tego otworów w belkach wzdłużnych. 

Po wyznaczeniu miejsc przykręcenia zaczepów, jeszcze przed 
wyciągnięciem kolektora na dach (bądź przed posadowieniem na stojakach), 
należy przykręcić zaczepy do belek ramy kolektora.  

Umożliwi to bardzo łatwe, po wyciągnięciu kolektora na dach założenie go 
na belki, poprzez zahaczenie górnych zaczepów o górną belką nośną.  

W tej pozycji kolektor jest zahaczony o belkę górną, a na belce dolnej jest na 
razie tylko oparty.  
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Obowiązkowe jest stosowanie płynu solarnego (glikolu propylenowego) 
dostarczonego przez producenta. 
 
Kolektor napełniony wodą, lub środkiem niezgodnym z parametrami 
glikolu znajdującego się w ofercie producenta nie podlega gwarancji. 
 
Płyn odporny jest na wysokie temperatury występujące podczas pracy w 
kolektorach oraz niskie występujące w okresie zimowym.  
 
Preparat powinien posiadać certyfikat PZH potwierdzający 
bezpieczeństwo w razie połączenia z wodą pitną. 
 
Płynu nie należy rozcieńczać z wodą oraz mieszać z innymi preparatami.  
 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Płyn solarny 
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Płyn solarny 
 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Napełnianie instalacji płynem  

 
Napełnienie następuje po zakończeniu instalowania rur i napełnieniu 
zbiornika c.w.u. wodą. 
Nie należy napełniać baterii kolektorów płynem solarnym przy silnym 
nasłonecznieniu, z uwagi na możliwość tworzenia się pary. 
 
W przypadku silnego nasłonecznienia należy przykryć kolektory, aby nie 
doszło do nagrzania się absorbera. 
Napełnienie urządzenia powinno zostać wykonane przy pomocy zewnętrznej 
pompy napełniającej.  
 
Zaleca się napełnianie urządzenia płynem solarnym atestowanym. 
 
Wymiana płynu powinna odbywać się raz na 5 lat  
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 

Napełnianie instalacji płynem  
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Napełnianie instalacji płynem  

Jeżeli wypływająca ciecz wolna jest od pęcherzyków powietrza, można 
przystąpić do zamknięcia obwodu solarnego i „zimne urządzenie” 
(temperatura mniejsza od +30°C) może zostać napełnione do ciśnienia 

2,5 bara.  

Ujście zaworu bezpieczeństwa musi znajdować się w dodatkowym 
naczyniu, które winno pomieścić całą zawartość cieczy z urządzenia.  

Wąż wychodzący z zaworu bezpieczeństwa powinien zostać 
umieszczony w opróżnionym np. kanistrze po płynie solarnym, innym 
stabilnym naczyniu.  

Zużyty nośnik ciepła (płyn solarny) należy zutylizować w odpowiednim 
miejscu usuwania odpadów. 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Odpowietrzenie instalacji 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Po odpowietrzeniu instalacji za pomocą stacji napełniającej i 
odpowietrznika ręcznego, należy zamknąć zawór odpowietrznika.  

 
W celu uniknięcia uszkodzeń instalacji oraz czynnika grzewczego, po 
odpowietrzeniu odpowietrzniki muszą zostać zamknięte. Zapobiega to 
wypłynięciu pary oraz wnikaniu tlenu atmosferycznego. 

W przypadku odpowietrznika automatycznego należy zamknąć zawór 
kulowy. 
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Czynności przy regulacji przepływu w instalacji solarnej: 

– przełącznik prędkości obrotowej pompy ustawia się na 1 biegu; 

– należy ustawić zawór regulacyjny rotametru w pozycji otwartej; 

– w sterowniku solarnym ustawić ręczny tryb pracy pompy bez regulacji 
prędkości obrotowej (100% prędkość obrotowa); 

– przy pomocy śrubokręta lub kluczyka kręcić śrubą regulacyjną 
rotametru do momentu ustawienia wymaganego przepływu; 

– jeżeli nie można osiągnąć wymaganej wartości przepływu, należy 
podnieść bieg pompy na wyższy. 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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   Zasobnik 
 

• Brak anody ochronnej, prowadzi do braku ochrony emalii zasobnika a 

co za tym idzie do przyspieszonego zużycia. 

• Króćce przyłączeniowe zimnej i ciepłej wody uszczelnione pakułami. 

Między stalą zasobnika a materiałem złączki dochodzi w efekcie do 

korozji stykowej, ewentualnie przy zbyt mocnym dokręceniu dochodzić 

może do odprysków emalii zasobnika, wykorzystywać należy złączki 

posiadające powierzchniowe uszczelnienie. 

• Brak zaworu mieszającego albo nieprawidłowe jego podłączenie. 

Należy stosować się do instrukcji montażu i ustawić właściwą 

temperaturę aby nie dopuścić do oparzenia się lub do niezadowolenia 

użytkownika z powodu niskiej temperatury. 

• Brak zaworów zwrotnych może prowadzić do cyrkulacji ciepła i 

wychładzania zasobnika, ciepła woda może się pojawić w miejscach 

niepożądanych. 

 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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• Przyłącze cyrkulacji, nieprawidłowe podłączenie obwodu cyrkulacji 

może doprowadzić nawet do uszkodzenia pompy cyrkulacyjnej. 

Zaleca się skorzystanie z opcji sterownika pozwalającej na czasowe 

załączanie się pompy cyrkulacyjnej. Najkorzystniejsze jest 

zastosowanie regulatora cyrkulacji, co pozwala na minimalizację strat 

energii. 

• Nieszczelne przyłącza. Należy zwrócić uwagę na szczelność tulei 

zanurzeniowej, kołnierza rewizyjnego oraz korka zamykającego mufę 

na grzałkę. 

 

Zasobnik 
 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Zabezpieczenie przed uderzeniem pioruna (piorunochron) i 
wyrównywanie potencjałów 

Jeżeli istnieją miejscowe zarządzenia, dotyczące zabezpieczenia przed 
uderzeniem pioruna, dostosować do nich należy pole kolektorowe.  

W przypadku istniejącego już piorunochronu, należy odpowiednio 
zabezpieczyć również baterie kolektorów jak i konstrukcję nośną.  

Nie wolno łączyć metalicznie kolektorów z instalacją odgromową. 

Zabezpieczenie baterii kolektorów systemem odgromowym powinien 
dokonać uprawniony elektryk. Przy konstrukcji należy przewidzieć 
wyrównanie potencjałów wg polskich norm.  
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Uruchomienie 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Przed uruchomieniem należy przeprowadzić kontrolę wszystkich 
elementów systemu solarnego.  

System może zostać uruchomiony dopiero po napełnieniu go płynem 
solarnym. Najniższa wartość napełnionego ciśnienia kontrolnego wynosi 
dla „zimnego urządzenia” (poniżej +30°C), 2 bary. 
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Po przeprowadzeniu napełniania i okablowaniu, urządzenie może zostać 
poddane próbnemu działaniu.  

Silne wahania wskazań rotametra na solarnej jednostce pompowej, 
wskazują na obecność powietrza w solarnym obwodzie pierwotnym.  

W takiej sytuacji obwód należy odpowietrzyć lub ponownie przepłukać. 

Jeżeli system zostanie całkowicie odpowietrzony należy ustawić regulator 
sterujący układem solarnym na tryb pracy - automatyczny. 

Od tego momentu instalacja solarna będzie pracowała samoistnie w 
zależności od ustawionych parametrów regulatora. 

Uruchomienie 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Kontrola instalacji 

Po przeprowadzonych czynnościach montażowych należy: 

– sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów instalacji; 

– przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji; 

– przepłukać instalację; 

– napełnić instalację płynem solarnym. 

 

Po próbie ciśnieniowej i płukaniu instalacji należy bezzwłocznie napełnić 
instalację czynnikiem solarnym.  

W przeciwnym razie próbę szczelności i płukanie instalacji należy 
wykonać bezpośrednio przed napełnianiem instalacji czynnikiem 
solarnym. 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 

Podczas przekazania instalacji należy pouczyć inwestora, co do 
następujących zagadnień: 

– regularna kontrola ciśnienia w obiegu solarnym, właściwa wartość wynosi 
2,5 bara; 

– regularna kontrola obwodu próżniowego (kolektora płaskiego próżniowego), 
właściwa wartość powinna wynosić 1,0÷0,8 bara. 

 

Zaleca się użytkownikom instalacji konsultację ze swoim ubezpieczycielem, 
aby kolektory słoneczne dołączyć ewentualnie do już istniejącego 
ubezpieczenia budynku (łącznie z elementami szklanymi). 

Po zakończeniu prac, instalator powinien przekazać klientowi instrukcję 
montażu oraz przedstawić w sposób zrozumiały zasadę działania i wskazówki 
niezbędne do prawidłowej obsługi instalacji solarnej. 
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Usuwaniu nieszczelności można dokonywać jedynie przy wystudzonej 
instalacji, aby uniknąć ewentualnych poparzeń.  
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Instrukcje dla użytkownika i protokół odbioru instalacji.  
 
Użytkownik instalacji solarnej jest źródłem informacji dla innych.  
 
Osoba, która potrafi przekazać informacje o sposobie funkcjonowania 
swojej instalacji i podzielić się uwagami z sąsiadami czy znajomymi, jest 
nieocenioną pomocą – może wpłynąć na poszerzenie grona klientów firmy 
instalującej kolektory.  
 
Choćby dlatego warto poświęcić jej więcej czasu. 
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Istotne znaczenie ma staranny montaż, osobiste podejście do klienta oraz 
przystępna instrukcja obsługi. Instrukcja przekazywana klientowi powinna 
zawierać następujące elementy: 
 
- rok produkcji instalacji, 
- wielkość zasobnika i pola kolektorów słonecznych, 
- pojemność oraz skład cieczy solarnej, dane o ciśnieniu w instalacji, 
- dane o funkcjonowaniu sterownika, 
- instrukcja obsługi ze schematami instalacji, 
- ogólny opis zasady funkcjonowania, 
- adres i dane kontaktowe instalatora.  

Instrukcje dla użytkownika i protokół odbioru instalacji.  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Protokół odbioru.  
 
 
Przekazanie instalacji solarnej użytkownikowi powinno zostać 
potwierdzone protokołem odbioru. 
 
Opisuje się w nim przeprowadzone prace, które klient zatwierdza 
podpisem.  
 
W protokole znaleźć się też mogą uwagi klienta. Uzyskuje się w ten 
sposób klarowną bazę dla zapewnienia świadczeń gwarancyjnych. 

 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Protokół odbioru 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Protokół odbioru 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Protokół odbioru 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych 
parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych 
kontroli obejmujących:  
 
• Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne w czasie 
normalnego działania urządzenia;  
 
• Różnicę temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej 
powrotem do kolektora sprawdzić czy w czasie dni o silnym 
nasłonecznieniu nie przekracza ona temperatury dopuszczalnej, należy 
dokonać regulacji pompy tak aby zwiększyć jej wydajność;  
 
• Działanie pompy: sprawdzić czy pompa włącza się przy przejściu od 
nocy do dnia (pojawienie się światła słonecznego) i czy zatrzymuje się 
przy nastaniu nocy;  
 
 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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• Odgłosy towarzyszące pracy instalacji: sprawdzić i usunąć resztki 
powietrza, które pojawiły się wewnątrz obwodu;  
 
• Zanieczyszczenie szyb kolektora: należy czyścić je regularnie co roku;  
 
• Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość 
procentową glikolu w roztworze;  
 
• Kwasowość roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH 
tego roztworu obniży się < 7 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór 
wody / glikolu;  
 
• Anoda zapobiegająca korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy 
nie została zużyta.  
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Kontrola wartości ciśnień i ewentualna zmiana ciśnienia wstępnego w 
naczyniu zbiorczym  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Tych czynności nie można przeprowadzać podczas eksploatacji instalacji 
solarnej. 

  
1. Przykryć kolektory plandekami maskującymi.  
 
2.  Obliczyć ciśnienie napełniania: 
    ■ Ciśnienie systemowe w instalacji solarnej 1 bar + 0,1 bar/m = ciśnienie 

w instalacji      
    ■ Ciśnienie w instalacji + 0,1 bar rezerwy ciśnienia do odpowietrzania 

 
 3. Obliczyć ciśnienie wstępne w naczyniu zbiorczym: Wartość dla ciśnienia 

w instalacji minus 0,3 bar dla poduszki wodnej.  
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4. Sprawdzić i ew. zmienić ciśnienie wstępne. W dostępnym jako 
wyposażenie dodatkowe zestawie do sprawdzania instalacji solarnej 
znajduje się manometr. 
 
5. Wpisać wartości do tabeli (na potrzeby późniejszego przeglądu 
technicznego i konserwacji).  

Kontrola wartości ciśnień i ewentualna zmiana ciśnienia wstępnego w 
naczyniu zbiorczym  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Przykład:  
Przy 10 metrach wysokości statycznej:  
 
■ Ciśnienie w instalacji = 2 bar  
■ Ciśnienie napełniania = 2,1 bar  
■ Ciśnienie wstępne = 1,7 bar  
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Kontrola działania urządzeń zabezpieczających  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 

Kontrola zaworu bezpieczeństwa:  
 
■ Ciśnienie wyzwalające, 

  
■ Prawidłowy montaż, z przewodem wyrzutowym  
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Kontrola przyłączy elektrycznych  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Sprawdzić mocowanie połączeń wtykowych i przepustów przewodów, 
oraz czy przewody nie uległy uszkodzeniu.  
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Płukanie, kontrola szczelności i napełnianie instalacji solarnej  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Napełnienie i uruchomienie instalacji solarnej bez zapewnionego odbioru 
ciepła prowadzi do obciążeń termicznych. 
 
Zasłonić kolektory i pozostawić zasłonięte, aż do momentu regularnego 
odbioru ciepła.  
 
■ Wyposażenie dodatkowe do płukania i napełniania instalacji solarnej:  

 
- Wózek do napełniania i stacja napełniania. 
Są one wyposażone w pracującą z dużą prędkością pompę o dużej 
wydajności tłoczenia, filtr oraz pojemnik na czynnik grzewczy. 
 
- Armatura do napełniania, składająca się z zaworu odcinającego, zaworu do 
napełniania i kurka spustowego.  
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Płukanie, kontrola szczelności i napełnianie instalacji solarnej  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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■ Przepłukać instalację solarną czynnikiem grzewczym. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że pozostałości wody do przepłukiwania 
zmieszają się z czynnikiem grzewczym. Może to spowodować zmianę 
właściwości czynnika grzewczego.  
 
■ Bardzo dokładnie przepłukać lutowane przewody miedziane, ponieważ 

gromadząca się zgorzelina może zakłócić pracę instalacji solarnej.  

Do płukania instalacji używać przyłącza powrotu (kierunek przepływu do 
kolektora). Płukanie musi odbywać się z użyciem pompy pracującej z 
dużą prędkością.  
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Ustalanie i ewentualna regulacja strumienia przepływu  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Odczytać wartość na dolnej krawędzi pływaka rotametru.  
 
W połączeniu z regulowaną stopniowo pompą cyrkulacyjną ustawić 
wymagany strumień przepływu poprzez odpowiedni stopień mocy . 

Dane w tabeli nie uwzględniają oporu rur  
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Odpowietrzyć pompę cyrkulacyjną. 
Ustawić tryb ręczny. 
Odpowietrzanie należy powtarzać tak często, aż pływak rotametru 
przy włączonej pompie przyjmie stałą pozycję.  

Ustalanie i ewentualna regulacja strumienia przepływu  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Kontrola i ewentualna wymiana czynnika grzewczego  

88 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 

Dostarczonym czynnikiem grzewczym jest płyn na bazie glikolu  
propylenowego o wartości pH 9,0 do 10,5 z zabezpieczeniem przed 
zamarzaniem do −28°C. 

 
Raz w roku sprawdzać stan roboczy czynnika w ramach konserwacji                                             
instalacji solarnej wykonywanej przez firmę instalatorską.  
 
Za pomocą mierników z zestawu do sprawdzania instalacji solarnej 
(wyposażenie dodatkowe) można sprawdzać m.in. wartość pH oraz 
kontrolować stopień ochrony przed zamarzaniem.  
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Monitorowanie i przeglądy okresowe instalacji 

kolektorów słonecznych 

Temat nr 6: 
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Aby zabezpieczyć roszczenia do gwarancji, przeglądy należy zlecać 
autoryzowanym firmom montażowym. 

 

W przypadku instalacji solarnych zakres prac związanych z nadzorem 
jest znacznie mniej obszerny niż przy tradycyjnych instalacjach 
grzewczych. Należy jednak regularnie sprawdzać prawidłowość 
funkcjonowania instalacji, żeby zapewnić im długą eksploatację.  

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Szczególną uwagę należy zwrócić na bezwzględne przestrzeganie 
przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
w czasie: 

– montażu; 

– eksploatacji; 

– oględzin; 

– przeglądów; 

– konserwacji i remontów. 

W czasie w/w prac należy stosować narzędzia, urządzenia, sprzęt 
ochronny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
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Czy instalacja solarna może zamarznąć?  
 
Zdarzają się znane takie przypadki, ale jedynie w sytuacji, gdy glikol uległ 
degradacji.  
 
Dlatego też przegląd instalacji solarnej powinien być wykonywany 
każdego roku po okresie letnim. 
 
 W ten sposób eliminuje się ryzyko zamarznięcia uszkodzonego, 
„rozwarstwionego” glikolu.  

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Kontrola 

Kontrolę funkcjonowania instalacji solarnej powinien zasadniczo przejąć 
jej użytkownik.  
 
Regularna obserwacja często zapobiega poważniejszym awariom,                     
a polega na: 
 

- kontroli wzrokowej kolektorów, 

 

- sprawdzeniu, czy ciśnienie mieści się w zakresie tolerancji, 

 

- ustaleniu, czy pompa pracuje przy dużym nasłonecznieniu, 

obserwacji temperatury i sprawdzeniu, czy temperatura na zasilaniu  

odpowiada temperaturze na kolektorach.  
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Dozór 

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia regularny nadzór nad instalacją: 

- kontrola wzrokowa zasobnika solarnego, urządzeń regulacyjnych i  

  zapewniających bezpieczeństwo oraz pompy i przewodów rurowych, 

- sprawdzanie funkcjonowania instalacji, 

- kontrola ochrony przed zamarzaniem, 

- kontrola ochrony antykorozyjnej (co 2 lata), 

- odczyt oraz ocena uzysku solarnego (jeśli zainstalowany został miernik). 

 

Dla zapewnienia regularnego dozoru niezbędne jest przedstawienie 
użytkownikowi umowy nadzoru nad instalacją. Poza przyszłymi dochodami 
umowa ta zapewnia instalatorowi stały bezpośredni kontakt z klientem. 

 

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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Do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji solarnej raz w roku 
należy dokonać przeglądu technicznego. Jako uzupełnienie zaleca się 
przeprowadzenie co 3 do 5 lat oględzin istotnych komponentów (np. 
kolektorów, przewodów rurowych).  
 
■ Odpowietrzyć instalację solarną. 

 
■ Porównać ciśnienie robocze w instalacji z wartością wymaganą.                                    

W przypadku różnicy sprawdzić naczynie zbiorcze. 
 
■ Sprawdzić czynnik grzewczy. 

 
■ W razie potrzeby ręcznie uruchomić pompy cyrkulacyjne (odgłosy). 

Zakres przeglądu technicznego wg Viessmann dla kolektorów próżniowych 
 

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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■ Porównać przepływ objętościowy z wartością wymaganą. 

■ Sprawdzić termostatyczny zawór mieszający (jeżeli jest elementem 

wyposażenia). 

■ Sprawdzić zgodność parametrów solarnych w zależności od 

nasłonecznienia (np. na termometrach temperaturę na zasilaniu i powrocie, 
na regulatorze systemu solarnego temperaturę w kolektorze i temperaturę 
wody w podgrzewaczu). 

Zawór bezpieczeństwa sprawdzać tylko wtedy, gdy widać oznaki otwierania 
(np. osady, krople).  
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Zakres przeglądu technicznego wg Viessmann dla kolektorów próżniowych 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Corocznie wykonywany przegląd powinien obejmować: 

 

– test uruchomienia całego systemu solarnego za pomocą ręcznego 
sterowania regulatorem; 

– prawidłowość mocowania urządzeń instalacji; 

– kontrolę szczelności instalacji; 

– kontrolę próżni (w kolektorach próżniowych płaskich); 

– sprawdzenie wielkości ciśnienia roboczego; 

– sprawdzenie stanu płynu solarnego na podstawie jego koloru, gęstości, 
ilości; 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

– dokonanie pomiaru pH (>7); 

– ewentualnie dokonanie wymiany płynu solarnego lub uzupełnienia; 

– kontrolę położenia i zamocowania kolektora na dachu; 

– generalną kontrolę funkcjonowania instalacji obiegu c.w.u.; 

– kontrolę poprawności działania zaworu bezpieczeństwa, naczynia 
wzbiorczego; 

– połączenia elektryczne do regulatora i pompy, test czujnika temperatury 
na wyświetlaczu kontrolera i kontrola poprawności działania; 

– sprawdzenie połączeń lutowanych, stan rur, kształtek, izolacji, 
zaworów, połączeń skręcanych. 

Corocznie wykonywany przegląd powinien obejmować: 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Po zakończeniu konserwacji przywrócić system sterowania do trybu 
automatycznego i przeglądu programu. 

Wszystkie wyniki testów instalacji powinny być zgodne z parametrami 
określonymi w warunkach gwarancji i potwierdzone w protokole. 

Dołączony protokół odbioru i przeglądu, powinien zostać wypełniony i 
podpisany przez dokonującego kontroli, a następnie przekazany 
użytkownikowi urządzenia. 

W przypadku konieczności skorzystania z prawa gwarancji, użytkownik 
jest zobowiązany przedstawić protokół odbioru i przeglądu, firmie 
dostarczającej urządzenia solarne. 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Płyn w instalacji solarnej może być narażony na skrajne ujemne i dodatnie 
temperatury (–30÷200°C), dlatego do napełniania instalacji solarnej, należy 

stosować płyn atestowany.  

Podczas stosowania płynu solarnego, należy zachować ostrożność, nie 
spożywać jedzenia, nie dopuścić do kontaktu z oczami.  

W przypadku kontaktu, przemyć oczy czystą wodą. 

Jeżeli podczas badania układu słonecznego płyn solarny posiada silny 
brązowy kolor, oznacza to, że wskutek wysokiej temperatury stagnacji 
powyżej 160°C, glikol został zmieniony termicznie i nie może spełniać 

ochrony przed zamarzaniem.  

Cały system solarny musi być opróżniony, ponownie napełniony nowym 
płynem solarnym (norma PN-EN 12975). 

Kontrola płynu solarnego 
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Badanie właściwości glikolu polega na sprawdzeniu odczynu kwasowego pH.  
W przypadku np. Tyfocor LS/G-LS odczyn pH wynosi od 9 do 10,5.  
Jeżeli jego wartość spadnie poniżej 7, glikol należy bezwzględnie wymienić, 
gdyż utracił on swoje własności antykorozyjne. 
 

Drugim badaniem, jest określenie odporności glikolu na zamarzanie.  

Sprawdza się ją refraktometrem. Refrakcja, czyli załamanie światła, pozwala 

na stwierdzenie zawartości wody w czynniku grzejnym. 

 

Ocena odporności na zamarzanie jest ułatwiona, gdy do refraktometru 

przeznaczonego dla badania glikolu w instalacji solarnej, dołączony jest 

wykres zależności temperatury zamarzania od zmierzonego współczynnika 

załamania światła. W ten sposób można łatwo określić temperaturę 

zamarzania glikolu i gdy odbiega ona znacznie od początkowej (-28oC), należy 

dokonać jego wymiany na nowy. 

 

Kontrola płynu solarnego 

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

101 12.01.2016 Energetyka słoneczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 102 

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Pomiar odczyny pH papierkiem lakmusowym oraz pomiar odporności na 
zamarzanie refraktometrem (fot. Viessmann)  

Kontrola płynu solarnego 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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 Refraktometr 

Kontrola płynu solarnego 

Badanie mrozoodporności płynu solarnego należy wykonywać przy 
temperaturze w obiegu nie przekraczającej 50ºC. Podczas badania należy 
chronić oczy i skórę rąk. Badanie prowadzi się za pomocą refraktometru. 

  

Na rynku dostępne są refraktometry optyczne i elektroniczne.                                               

Do badań roztworu glikoli pod względem dokładności wystarczające są 

refraktometry optyczne. Refraktometry takie sprzedawane są w kompletach 

z pipetą i opcjonalnie wodą destylowaną, czy papierkiem lakmusowym do 

badań pH. 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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Phmetry elektroniczne inaczej kwasomierze, przed pierwszym użyciem 
należy wyskalować na podstawie roztworu o znanej wartości pH. 
 
Sprzedawane w handlu urządzenia maja dołączone próbki do samodzielnego 
wykonania, zwykle dwie: jedna o pH 4,0 druga o pH 6,8. Próbki są w formie 
proszku do rozpuszczenia w 250ml wody destylowanej. Użycie innej wody 
zmienia dokładność pomiaru mniej więcej o 0,1.  

Kontrola płynu solarnego 
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[www.instsani.pl] 

Wygląd glikolu polipropylenowego poddanego próbie termicznej w 235°C, od 
lewej - nowy, po 14 dniach, po 26 dniach po 42 dniach. 

  

 

Kontrola płynu solarnego 

Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 
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Przeglądy okresowe instalacji kolektorów słonecznych 

Protokół przeglądu 
  
Prace wykonane w ramach przeglądu odnotowywane są w protokole.  
Możliwe jest między innymi sprawdzenie wydajności instalacji.  
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Usuwanie usterek 

 

Każde zakłócenie w pracy instalacji ma swoją przyczynę.  

Szczególnie nieprzyjemne są te, za które odpowiedzialny jest instalator. 
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Źródła usterek 
 

Usterki w pracy instalacji solarnej mają swoje źródła w błędach 

popełnianych na etapie projektowania, instalowania, uruchomienia oraz 

eksploatacji.  

 

Ich konsekwencją są reklamacje użytkownika oraz konieczność 

wprowadzania poprawek. 
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Źródła usterek 
 
Do najczęstszych należą: 
 

•brak odpowietrzenia w górnej części instalacji, 

•zacienienie miejsca, w którym znajduje się czujnik temperatury, 

•nieprawidłowe usytuowanie czujnika temperatury, 

•zacienienie kolektorów słonecznych, 

•zanieczyszczenie szyby kolektora, 

•brak uziemienia, odgromnika, 

•zastosowanie nieodpowiednich materiałów na dachu, 

•nieodpowiednie usytuowanie kolektorów na połaci dachowej, 

 
www.ogrzewnictwo.pl/ 
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•nieszczelne przejścia dachowe, 

•zamiana gałęzi zasilania i powrotu, 

•przewymiarowana pompa, 

•nieodpowiednia izolacja cieplna przewodów, 

•izolacja przewodów nieodporna na oddziaływanie promieniowania 
ultrafioletowego oraz opady, 

•nieprawidłowe usytuowanie i osadzenie czujników temperatury w zasobniku, 

•zbyt wysoka koncentracja glikolu w cieczy solarnej, 

•nieprawidłowe nastawy regulatora, 

•zbyt niskie ciśnienie w instalacji, 

•napełnianie instalacji solarnej przy dużym nasłonecznieniu, 

•zebranie niedostatecznych informacji od klienta. 
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Najczęstszymi przyczynami samoczynnego wyłączenia się instalacji mogą 
być: 

 
a) zapowietrzenie układu glikolowego, 

 
b) maksymalna temperatura w zbiorniku c.w.u. przy braku rozbioru ciepła, 
 
c) awaria pompy, 
 
d) zamknięcie zaworu doprowadzającego zimną wodę do zbiornika c.w.u,  
 
e) uszkodzenie jednego z czujników temperatury. 
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Źródła usterek 
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Najczęściej występujące zakłócenia pracy instalacji wraz z ich  

najbardziej prawdopodobnymi przyczynami. 

 

a. straty ciśnienia w systemie: 

- przecieki na śrubunkach, wymienniku ciepła, zaworze   

      bezpieczeństwa, w miejscach lutowania, 

- możliwe zadziałanie zaworu bezpieczeństwa w gorący dzień –  

      wydostanie się pęcherzyków pary przez odpowietrznik, naczynie  

      wzbiorcze bez ciśnienia albo ze zbyt małym, 

- uszkodzenia w wyniku ujemnych temperatur; 
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b. pompa solarna nie uruchamia się automatycznie: 

- unieruchomiony regulator, 

- osiągnięta lub przekroczona maksymalna temperatura zasobnika 

  ustawiona na regulatorze, 

- zbyt wysoka różnica temperatur ustawiona na regulatorze, 

- zakłócenia w zasilaniu lub funkcjonowaniu regulatora, 

- uszkodzony czujnik temperatury lub jego zasilanie, 

- czujnik temperatury zainstalowany nieprawidłowo po gorącej stronie  

  absorbera, 

- parametry pompy niewłaściwie ustawione w regulatorze, 

- pompa „zablokowana”; 
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c. pompa nie uruchamia się w trybie ręcznym: 

- pompa nie została zabudowana prawidłowo w obiegu solarnym, 

- zasilanie pompy nie zostało prawidłowo podłączone, 

- zakłócenie zasilania pompy, 

- uszkodzona pompa; 

 

d. zmiana nastaw regulatora nie wywołuje skutków: 

- regulator nie jest załączony, 

- zakłócenia zasilania lub funkcjonowania regulatora, 

- uszkodzenie (przerwa) kabla czujnika temperatury, 

- nieprawidłowo podłączone czujniki temperatury, 

- uszkodzenie czujnika temperatury; 
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e. brak przepływu ciepła w obwodzie: 

 - zamknięte zawory odcinające lub zawór grawitacyjny, 

 - powietrze w instalacji (kolektory, przewody, wymienniki ciepła, pompa), 

 zaparowane kolektory słoneczne, 

 - zakłócenia w funkcjonowaniu pompy, regulatora lub czujników temp., 

 - zatkany filtr osadnikowy, zaciśnięte przewody instalacji; 

 

f. zbyt wysokie różnice temperatur w obiegu solarnym: 

- powietrze w obiegu solarnym, 

- zbyt mały przepływ, 

- zatkany obieg solarny (filtr osadnikowy); 
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g. za wysoka różnica temperatury na zasilaniu, pompa załącza się późno: 
 - zbyt wysoka temperatura załączania albo różnica temperatury załączania 
 pompy na regulatorze, 
 - czujnik temperatury wypadł lub wysunął się z tulei zanurzeniowej, 
 - czujnik temperatury usytuowany nieprawidłowo; 

 
h. zasobnik wychładza się zbyt szybko: 

- za niskie wartości załączania i wyłączania na regulatorze, 
- defekt regulatora, 
- uszkodzona izolacja cieplna (mostki cieplne), 
- nieprawidłowe podłączenia przewodów (mikrocyrkulacja ciepła w 
przewodach), 
- wychładzanie poprzez obieg solarny w nocy (otwarty zawór 
antygrawitacyjny), 
- przewody cyrkulacji nie wyłączone w nocy lub załączające się zbyt często, 
- cyrkulacja grawitacyjna przez obieg grzewczy (zawór antygrawitacyjny 
otwarty lub zanieczyszczony), 
- izolacja cieplna nie przylega w sposób właściwy; 

[www.rynekinstalacyjny.pl] 

12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 117 

i. zbyt wysoka temperatura w zasobniku: 
 - za wysoka temperatura ustawiona na regulatorze, 
 - defekt regulatora; 

 
j. praca ciągła pompy: 
 - nie działają czujniki, 
 - nie działa regulator; 

 
k. pompa załącza się i wyłącza na przemian w sposób ciągły: 
 - wartości załączania i wyłączania ustawione na regulatorze zbyt blisko 
 siebie (za mała histereza), 
 - nieprawidłowe usytuowanie czujników, 
 - czas wybiegu pompy w regulatorze niewystarczający; 
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l. krople skondensowanej pary w kolektorach: 
 - niewystarczająca wentylacja kolektorów, 
 - zbyt małe nachylenie pola kolektorów, 
 - podczas deszczu woda dostaje się do wnętrza kolektorów, 
 - uszkodzone uszczelnienia kolektorów, 
 - nieszczelny absorber; 

 
ł. obniżenie wydajności instalacji solarnej: 
 - powietrze w polu kolektorów, przewodach instalacji, 
 - zwiększenie zacienienia (np. przyrost drzew lub obiektów w sąsiedztwie), 
 - uszkodzenia powłoki absorbera, 
 - zaparowanie kolektorów, 
 - zbyt wysokie nastawy różnic temperatury w regulatorze, 
 - uszkodzenie pompy – obniżenie wydajności, 
 - zanieczyszczone wymienniki ciepła w wyniku osadzania się wapnia lub 
 szlamu anodowego, 
 - powietrze w wymienniku ciepła, 
 - duże zanieczyszczenie szyb; 
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m. dodatkowe źródło ciepła włącza się również w dni słoneczne: 
- defekt regulatora, 
- defekt pompy solarnej, 
- zwłoka czasowa dodatkowego źródła ciepła ustawiona nieprawidłowo, 
- usytuowanie czujnika temperatury w zasobniku nieprawidłowe, 
- nieprawidłowo usytuowany króciec cyrkulacji, 
- obniżenie ciśnienia albo powietrze w instalacji; 

 
n. pompa solarna pracuje znacznie mniej godzin (poniżej 800) niż jest 
godzin słonecznych w roku kalendarzowym: 
- nieprawidłowo ustawione różnice temperatury w regulatorze, 
- defekt regulatora, 
- defekt czujników temperatury, 
- zacieniony czujnik temperatury kolektorów, 
- uszkodzony zawór antygrawitacyjny. 

 

119 

[www.rynekinstalacyjny.pl] 

12.01.2016 Energetyka słoneczna 

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 120 

Wykaz usterek:  
 
Straty ciśnienia w obwodzie kolektora  
• Wycieki wody z obwodu spowodowane pęknięciem złączek / rur i innych  
  połączeń w przypadku zamarznięć  
• Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa  
 
Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa  
• Źle ustawione ciśnienie wstępnego obciążenia w naczyniu wyrównawczym  
• Niewłaściwie zaprojektowany przepływ cieczy w obwodzie  
• Uszkodzenie zaworu  
 
Nie działa pompa (wymuszony obieg cieczy)  
• Brak napięcia w sieci zasilającej  
• Zadziałanie sondy zasobnika spowodowane osiągnięciem właściwej  
   temperatury  
• Uszkodzenie sondy zasobnika  
• Uszkodzenie sondy temperatury kolektora  
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Brak dopływu gorącej cieczy z kolektora mimo działającej pompy  
• Zamknięte zawory odcinające i / lub zawory bezzwrotne  
• Zapowietrzenie obwodu kolektora  
• Wytworzenie się pary w obwodzie kolektora (spowodowane zbyt późnym 
rozpoczęciem pracy pompy lub zbyt wolnym przepływem cieczy w obwodzie)  
• Nadmierne zanieczyszczenie szyby kolektora  
 
Opóźnienie włączenia się pompy (wymuszony obieg cieczy)  
• Uszkodzenie sondy temperatury kolektora  
• Błędne ustawienie elektronicznej centralki sterującej  
 
Nadmierne wychłodzenie zasobnika  
• Niewłaściwie wykonana / niedostateczna izolacja termiczna rur instalacji  
• Uszkodzenie zaworu zwrotnego (wciąż otwarty / spowodowanie naturalnej 
cyrkulacji w sieci wodociągowej)  
• Nieustannie pracująca pompa cyrkulacyjna.  
 

Wykaz usterek:  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Do izolacji instalacji zawsze używaj dedykowanych produktów.  

Na izolacji nie wolno oszczędzać  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Zanim wybierzesz zasobnik, 
sprawdź jak duże jest 
pomieszczenie w którym 
zostanie on ustawiony  

Obsługa instalacji kolektorów słonecznych 
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Energetyka słoneczna 

 

Na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej, instrukcji obsługi i montażu 

oraz ewentualnie instrukcji serwisu opracuj plan corocznego przeglądu 

technicznego instalacji solarnej z wybranymi kolektorami słonecznymi. 

 

 

 

 

Termin realizacji zadania do 10.03.2016 

 

 

Plik proszę przesłać na adres a.tymkowska@gmail.com 

Nazwa pliku B_22_Imię_Nazwisko_ES_Przegląd 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

Zapraszam na kolejny wykład 

15.03.2016 godz. 19.00  

 

Gospodarka energetyczna 

 

15.03.2016 Egzamin z gospodarki energetycznej 

 

15.03.2016 Egzamin z energetyki słonecznej 
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