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Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej:

- Do produkcji energii cieplnej u żytkowej – KOLEKOTRY SŁONECZNE

- Do produkcji energii elektrycznej – OGNIWA FOTOWOLTA ICZNE
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Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania 
słonecznego na ciepło użytkowe. 
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- niskie koszty produkcji

- do domowych instalacji ogrzewania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).

- Do części składowych kolektora płaskiego należy: szyba solarna (warstwa
przepuszczalna), która oddziela wnętrze kolektora odśrodowiska zewnętrznego, chroniąc
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,izolowana obudowa, której
zadaniem jest ograniczanie strat ciepła do chłodniejszego otoczenia,płaski absorber -
główny element budowy, którym jest zazwyczaj czarna metalowa płyta o możliwie jak
największym współczynnikuabsorpcji promieniowaniasłonecznego,oraz wymiennik

kolektory płaskie
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największym współczynnikuabsorpcji promieniowaniasłonecznego,oraz wymiennik
ciepła, którym są ułożone meandrycznie rury, w których znajduje się czynnik roboczy
(zazwyczaj roztwór 40% glikolu z wodą). Zazwyczaj stosowanym materiałem w tym
celu jest miedź.



Kolektory pró żniowo - rurowe

Kłopotem w kolektorach słonecznych są straty ciepła z nagrzanego płynu solarnego
i straty ciepła z absorbera do otoczenia. Problem ten został rozwiązany w kolektorach
próżniowych, gdzie przewody ciepłownicze jak i absorber znajdują się w próżni, która
przepuszcza promieniowanie słoneczne, a zapobiega uciekaniu ciepła z powrotem do
otoczenia. W przeciwieństwie do kolektorów płaskich, dzięki swojej zdolności pracy przy
promieniowaniu rozproszonym sprawdzają się one doskonale w pochmurne lub chłodniejsze
jesienne dni.
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Kolektory skupiaj ące

Kolektory skupiające dzięki zastosowaniu układu luster skupiają energię promieniowania
punktowo lub liniowo co umożliwia większą koncentrację energii na absorberze, a co za tym
idzie większą temperaturę czynnika roboczego (standardowo jest to ok. 100-300°C). Stosuje się
je w procesach technologicznych, w których potrzebny jest płyn
o wysokiej temperaturze. Znalazły one zastosowanie m.in. w energetyce,gdzie używa się ich do
produkcji pary w elektrowniach heliotermicznych lub do przetapiania metaliw wielkich piecach
słonecznych, gdzie promienie słoneczne skupione w jednym miejscu osiągają temperaturę nawet
3000°C.
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3000°C.
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Montaż kolektorów słonecznych - video:

Watt- montaż kolektorów słonecznych
https://www.youtube.com/watch?v=z8yOkoxZ8MQ
Viessmann - kolektor płaski - montaż 
https://www.youtube.com/watch?v=WWBi8TNhdAg
Viessmann - kolektor próżniowy - montaż 
https://www.youtube.com/watch?v=jyENCEgsdP0
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https://www.youtube.com/watch?v=jyENCEgsdP0

Montaż kolektorów słonecznych – INSTRUKCJE:

http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html

http://www.viessmann.pl/pl/services/dokumentacja_techniczna.html
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Czas nasłonecznienia
• w lecie 16 godz/dzień
• w zimie do 8 godz/dzień
• maksymalnie 1600 godz/rok
• 365 dni x 12 godz. = 4380 godz/rok
• 80% całkowitej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego• 80% całkowitej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego
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Elementy instalacji kolektorów słonecznych
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Grupa pompowa
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Kompletna grupa pompowa przeznaczona głównie do
układów solarnych lub podobnych (grupa solarna).
Całość skręcona i sprawdzona ciśnieniowo. Gotowa do
montażu. Montaż w 15 min. Całość w estetycznej
izolacji.

W skład grupy wchodzi:
1. Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60 SOLAR (dł. 180)
2. Dwa trójdrogowe zawory kulowe z gniazdem termometru

a w nich dwa termometry kontaktowe (zakres 0-120 oC,
jeden czerwony a drugi niebieski). W zaworach
trójdrogowych są również zintegrowane zawory
zwrotne z ręczną blokadą (tzw. zawór stopowy lub
hamulec grawitacyjny) zabezpieczające przed
grawitacyjnym obiegiem układugrawitacyjnym obiegiem układu

3. Z pełną grupą bezpieczeństwa: 
zawór bezpieczeństwa 6 bar
manometr 0-10 bar
przyłącze do podłączenia naczynia przeponowego

4. Zawory spustowo-napełniające do napełniania, 
opróżniania i płukania instalacji

5. Rotametr 1-12 l/m, z osobną podziałką dla roztworu
glikolu i dla wody. Rotametr służy do ustawienia
konkretnej wartości przepływu w instalacji

6. Odpowietrznik solarny (separator mikropęcherzy).
Specjalna konstrukcja dla instalacji solarnych. W
prostych instalacjach odpowietrznik może nie być
stosowany.
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Wyposażenie dwudrogowej grupy pompowej:

•manometr wskazujący aktualne ciśnienie w 
instalacji solarnej
•zawór bezpieczeństwa zabezpieczający całą 
instalację przed wzrostem ciśnienia
•termometr wskazujący temperaturę powrotu 
płynu solarnego
•termometr wskazujący temperaturę zasilania 
płynu solarnego
•zawór zwrotny chroniący przed grawitacyjną •zawór zwrotny chroniący przed grawitacyjną 
pracą systemu tym samym zapobiegający 
niechcianemu wychładzaniu się zbiornika
•przepływomierz za pomocą którego można 
ustawić żądany przepływ czynnika roboczego
•dwa zawory służące do napełniania, płukania 
oraz opróżniania instalacji
•separator powietrza
•pompa Grundfos lub WILO
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Podczas opróżniania instalacji wymagane jest aby zawór zwrotny został
zablokowany (nie działał). Aby zablokować zawór zwrotny należy przekręcić
głowicę zaworów trójdrogowych o 45o w stronę jak pokazano na rysunku.
Przekręcenie głowicy o 90o powoduje odcięcie dolnej części instalacji od
górnej, przy czym układ bezpieczeństwa jest połączony z częścią górną
instalacji (od strony kolektora).

Wymiana termometru następuje poprzez proste wyjęcie a następnie ponowne
wmontowanie. Należy zwrócić uwagę, aby osadzić odpowiedni typ
termometru. Uwaga na kolory oznaczeń:

czerwony pierścień - zasilanie (gorące)
niebieski pierścień - powrót (zimne)

53



Rotametr
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Niezależnie od typu instalacji
naczynia wzbiorcze pełnią tą samą
rolę. Przyjmują nadmiar czynnika
grzewczego (lub chłodniczego),
gdy ten się rozszerza na skutek
wzrostu temperatury i oddają gowzrostu temperatury i oddają go
z powrotem do instalacji, kiedy
temperatura w obiegu maleje
i spada ciśnienie. Najogólniej
mówiąc, naczynia wzbiorcze
zabezpieczają instalację przed
nadmiernym wzrostem lub
spadkiem ciśnienia.
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Budowa naczyń jest prosta. Głównym elementem jest zbiornik wykonany ze stali oraz
przepona z kauczuku butylowego lub gumy. Oddziela ona część wodną od gazowej, która
wypełniona jest najczęściej azotem. Azot w małym stopniu zmienia swoją objętość
w wyniku zmian temperatury, gwarantuje więc utrzymanie ciśnienia w naczyniu na stałym
poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia.

Zbiorniki mniejsze, od 4 do 25 litrów, wiesza się najczęściej bezpośrednio na rurociągu lub
przymocowuje do ściany za pomocą specjalnego wieszaka. Naczynia 35-80 litrów mają
z reguły możliwość postawienia na ziemi lub montażu na ścianie. Powyżej 80 litrówz reguły możliwość postawienia na ziemi lub montażu na ścianie. Powyżej 80 litrów

wykonywane są jako stojące.

Większość stosowanych naczyń posiada tzw. stałą przeponę. Mankamentem tego
rozwiązania jest to, że jeżeli nastąpi jej pęknięcie, trzeba wówczas wymienić cały zbiornik.
Ten typ naczyń wybierany jest głównie ze względu na swoją niską ceną. Kiedy stosujemy
duże zbiorniki, wymiana może być utrudniona. Na przykład drzwi wejściowe do
pomieszczenia są mniejsze niż średnica naczynia. Albo zbiornik zostanie ,,uwięziony"
między innymi urządzeniami lub biegnącymi w kotłowni lub węźle cieplnym rurami.
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Instalacje solarne

Ponieważ w instalacjach solarnych mamy zazwyczaj do czynienia
z czynnikiem woda-glikol, dobór wielkości naczynia będzie taki sam
jak w przypadku instalacji chłodniczych. Jednak ze względu na
wysoką temperaturę, jak i występowanie glikolu musimywysoką temperaturę, jak i występowanie glikolu musimy
zastosować tutaj specjalne naczynie. Naczynia solarne wykonywane
są najczęściej jako 8- lub 10-barowe. Wiodący producenci stosują
też specjalną przeponę, która wytrzymuje 110°C . Dla odróżnienia
naczynia te mają też inny kolor, zazwyczaj biały.
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Automatyka - regulatory
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Zasobnik z dwiema wężownicami
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Wymiennik c.w.u to nowoczesny, emaliowany ogrzewacz pionowy z dwiema
wężownicami spiralnymi. Ogrzewacz posiada izolację termiczną z pianki
poliuretanowej oraz estetyczną obudowę wykonaną z tkaniny typu skay. Dzięki
zastosowaniu dwóch wężownic istnieje możliwość zasilania z dwóch źródeł równocześnie,
na przykład kotła oraz baterii słonecznych latem.
Wężownica spiralna charakteryzuje się dużą mocą grzewczą, kilkakrotnie większą od
standardowej wężownicy wykonanej w kształcie litery "U". Zastosowanie takiej wężownicy
powoduje szybkie ogrzanie wody użytkowej. Ogrzewacze te mogą pracować w układach opowoduje szybkie ogrzanie wody użytkowej. Ogrzewacze te mogą pracować w układach o
obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym. Dobre zabezpieczenie antykorozyjne
zapewnia emalia ceramiczna wypalana w temperaturze 850 st. C oraz anoda magnezowa
(wymiana anody co 12 m-cy w gestii użytkownika).
Producent udziela 48 miesięcy gwarancji na zbiornik oraz 12 miesięcy na pozostałe 
elementy.
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Zasilacz bezprzewodowy, awaryjny UPS
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Czujnik temperatury Pt 1000
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Wymiennik płytowy
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Odpowietrznik automatyczny ⅜", do instalacji
solarnych, z zaworem kulowym.
Odpowietrzniki automatyczne przeznaczone są
do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji
grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828.
Podczas spuszczania medium z instalacji
odpowietrzniki automatyczne działają jako
zawory napowietrzające.
Odpowietrznik automatyczny solarny podczas
normalnej pracy instalacji solarnej powinien być

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny solarny podczas
normalnej pracy instalacji solarnej powinien być
od niej odcięty za pomocą zaworu kulowego.
Służy jedynie do odpowietrzania podczas
napełniania instalacji.
- przyłącze: ⅜'' GZ 
- maksymalna temperatura: 150°C 
- maksymalne ciśnienie: 6 bar 
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Obudowa stanowi osłonę czujnika temperatury w przypadku wmontowania czujnika
w kolektorze płaskim w króćcu odpływowym. Obudowa wykonana jest z rury miedzianej
z głowicą mosiężną. Posiada on nakrętkę sześciokątną 30mm z gwintem wewnętrznym
3/4", odpowietrznik ręczny oraz płaską uszczelkę.
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Certyfikacja i testy 
kolektorów słonecznych
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PRÓBA CIŚNIENIOWA PŁYTY ABSORBERA – napełnienie płyty
absorbera pod ciśnieniem 1,5 × większym od dopuszczalnego przez
producenta maksymalnego ciśnienia roboczego na czas 10 minut.
Test ciśnieniowy wykonywany jest 2-krotnie – na początku i końcuTest ciśnieniowy wykonywany jest 2-krotnie – na początku i końcu
całego cyklu badań jakościowych. Płyta absorbera nie może
wykazywać żadnych nieszczelności.
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY –
sprawdzenie odporności materiałów kolektora na mogące
występować krótkotrwałe wysokie temperatury stagnacji
(brak odbioru ciepła). Test trwa przynajmniej 1 godzinę przy
temperaturze otoczenia > 20°C i promieniowaniu słonecznymtemperaturze otoczenia > 20°C i promieniowaniu słonecznym
> 950 W/m2 (bardzo dobry letni dzień, przejrzysta
atmosfera).
Dodatkowo test określa maksymalną uzyskiwaną
w kolektorze temperaturę stagnacji. Materiały kolektora nie
mogą ulec jakimkolwiek uszkodzeniom.
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EKSPOZYCJA - NAŚWIETLANIE – prowadzenie testu
przez minimum 30 „pięknych” słonecznych dni
(„Schönwettertage”)
z nasłonecznieniem > 14 MJ/m2. Test może być
prowadzony w okresie 2÷5 miesięcy. Materiałyprowadzony w okresie 2÷5 miesięcy. Materiały
kolektora nie mogą ulec jakimkolwiek uszkodzeniom,
jak również nie może następować wnikanie wody do
jego wnętrza.
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ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY SZOK TERMICZNY – kolektor jest doprowadzany
do maksymalnych temperatur stagnacji i następnie gwałtownie schładzany. Jako
szok zewnętrzny stosuje się spłukiwanie zimną wodą (symulacja deszczu), zaś
jako szok wewnętrzny – przepływ zimnej wody w płycie absorbera (symulacja
załączenia pompy obiegowej po okresie stagnacji). Takie czynności wywołują
naprężenia obudowy i jej przykrycia, jak również naprężenia w samej płycie
absorbera. W teście nie mogą wystąpić żadne pęknięcia czy deformacje
elementów kolektora (w szczególności dotyczy to przykrycia obudowy i płytyelementów kolektora (w szczególności dotyczy to przykrycia obudowy i płyty
absorbera).
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MECHANICZNE OBCIĄŻENIE – test symuluje możliwe
naciski na kolektor słoneczny i jego zamocowanie
mogące występować w wyniku działania silnego
wiatru i zalegania śniegu. Obciążenie wynosi okołowiatru i zalegania śniegu. Obciążenie wynosi około
100 kg/m2 (nacisk dokładnie 1000 Pa). Zarówno
przykrycie kolektora, jak i jego umocowanie oraz
konstrukcja mocująca, nie mogą wykazywać żadnego
rodzaju deformacji i uszkodzeń.
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PRÓBA „DESZCZU” – próba odporności na
intensywne opady deszczu. Symulacja silnego
deszczu odbywa się przez 4 godziny we wszystkich
kierunkach obudowy kolektora. Obudowa kolektorakierunkach obudowy kolektora. Obudowa kolektora
nie może umożliwić wnikania wody do wnętrza.
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KOMBINOWANA PRÓBA „DESZCZU” I MECHANICZNA – test
połączony dwóch poprzednich prób : obciążenia mechanicznego oraz próby
„deszczu”. Test pozwala na szybkie wychwycenie słabych punktów obudowy
kolektora słonecznego i ewentualnych przecieków wody przez powstałe szczeliny
obciążonej mechanicznie obudowy.
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PRÓBA UDERZENIOWA – sprawdzian odporności przykrycia szybowego kolektora na
uderzenia (gradobicie) polega na upuszczeniu kulki stalowej o masie 150g z wysokości
2-óch metrów. Przykrycie kolektora nie może ulec uszkodzeniu (na zdjęciu obok, próba
niepomyślna).
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DODATKOWY TEST - WENTYLACJA – ocena jakości
wentylacji naturalnej kolektora płaskiego polega na
wprowadzeniu zdefiniowanej ilości wody do jego wnętrza.
Bezwzględna wilgotność wewnątrz kolektora (kontrolowana
czujnikiem zawartości wilgoci) musi po 10-ciu kolejnychczujnikiem zawartości wilgoci) musi po 10-ciu kolejnych
dniach powrócić do poziomu sprzed jego zawilgocenia. W ten
sposób ocenia się skuteczność naturalnej wentylacji płaskiego
kolektora słonecznego.
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SPRAWNOŚĆ OPTYCZNA KOLEKTORÓW PŁASKICH.
jest jednym z najbardziej istotnych sprawdzanych parametrów. Sprawność określana
jest przy braku różnicy temperatur pomiędzy absorberem, a otoczeniem. Sprawność
optyczna przekłada się praktycznie na cechy geometryczne kolektora, na dostęp
promieniowania słonecznego do płyty absorbera. Im wyższa sprawność optyczna tym
pełniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego docierającego do kolektora
słonecznego.
Chwilowe sprawności rzeczywiste są niższe od (maksymalnej) sprawności optycznej
o straty cieplne kolektora uzależnione od jego izolacji cieplnej (współczynników strato straty cieplne kolektora uzależnione od jego izolacji cieplnej (współczynników strat
ciepła c1, c2). Sprawność optyczna zależy w głównym rzędzie od strat przenikania
promieniowania słonecznego przez przykrycie kolektora oraz własności absorbcyjnych
(pochłaniania promieniowania) pokrycia płyty kolektora (absorbera).
Cechy VITOSOL 100 : najwyższa sprawność optyczna spośród wszystkich badanych
kolektorów świadczy o użyciu najwyższej klasy materiałów – szkła „solarnego”
o maksymalnej przepuszczalności promieniowania słonecznego oraz wysoce
selektywnej warstwie absorbera o maksymalnej (95%) wartości absorbcji
promieniowania słonecznego.
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WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA.
Sprawność rzeczywista kolektora słonecznego zależy od sprawności optycznej
pomniejszanej o straty ciepła.
W przypadku kolektorów słonecznych podaje się wartości współczynnika strat
liniowych c1 (W/m2K) oraz strat nieliniowych c2 (W/m2K2). Współczynnik c1
odgrywa zasadniczą rolę przy niskich różnicach temperatur pomiędzy płytą
absorbera, a otoczeniem kolektora (np. w porze ciepłej : IV÷IX). Współczynnik strat
nieliniowych c2 odgrywa decydującą rolę dla pracy kolektora w porze zimnej (X÷III). Tu
w szczególności kolektory oferowane na rynki Europy Środkowej i Północnej, powinnyw szczególności kolektory oferowane na rynki Europy Środkowej i Północnej, powinny
charakteryzować się niską wartością współczynnika c2.
Cechy VITOSOL 100 : dzięki bardzo dobrej izolacji cieplnej obudowy kolektora
uzyskuje się niskie wartości współczynników c1 i c2 (przy jednoczesnej wysokiej
sprawności optycznej c0) co umożliwia wysoce sprawną całoroczną pracę kolektora w
warunkach pogodowych dla Europy środkowej, północnej.
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Schematy przykładowych instalacji 
kolektorów słonecznych
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- Materiały, narzędzia i sprzęt do montażu kolektorów
słonecznych.słonecznych.
- Wykonywanie montażu kolektorów słonecznych.
- Błędy w montażu urządzeń i instalacji kolektorów
słonecznych.
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Gedore 1092 Torba z narz ędziami do monta żu 
kolektorów słonecznych cena ok 1800 zł
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Jak poł ączyć kolektor z dachem
Pytanie, w jaki sposób połączyć solary z dachem, aby z jednej strony pracowały z najwyższą
efektywnością, produkowały najwięcej energii wykorzystując promieniowanie słoneczne i jednocześnie
świetnie wyglądały, zapewniały pełne bezpieczeństwo i trwałość dachu, przewija się najczęściej.
Rozróżniamy dwa typy montażu. Monta ż nad dachówką, który jest częściej spotykany. Tu kolektory
montowane są na wspornikach kilka centymetrów nad połacią dachu. Z kolei montaż w dachu,
to kolektory montowane w linii dachówek. To montaż zintegrowany .
Monta ż nad dachówką pozwala na zainstalowanie kolektorów równolegle do połaci dachu. Istnieje tu
możliwość zmiany kąta dla kolektorów względem spadku dachu. Istnieje wiele ciekawych rozwiązań dla
tego typu instalacji. Przeglądając różnorodne oferty, do każdego typu dachówki, można znaleźć
specjalnie zaprojektowane dachówki, dopasowane kolorem i wzorem do systemu . W ofercie różnych
firm są także specjalne rozwiązania pozwalające zainstalować kolektory w innym kącie niż spadek
dachu (w przypadku zbyt płaskiego dachu, można zainstalować specjalne elementy pozwalające na
monta ż kolektorów pod dodatkowym kątem 15º). Cały dach zrealizowany może być za pomocą jednegomonta ż kolektorów pod dodatkowym kątem 15º). Cały dach zrealizowany może być za pomocą jednego
systemu, dzięki czemu każdy klient ma gwarancję najwyższej jakości. Montaż zintegrowany „w dachu”
pozwala z kolei całkowicie zintegrować kolektory z płaszczyzną dachu. Kolektory montuje się
bezpośrednio na łatach w linii dachówek.
Monta ż możliwy jest zarówno w trakcie wykonywania prac dekarskich, jak w późniejszym terminie.
W przypadku wyboru tego rodzaju instalacji kąt, pod jakim zainstalowane będą kolektory wymuszony
jest kątem spadku dachu.
Który system korzystniejszy?
Łatwiejszym do wykonania i dlatego częściej stosowanym, jest system „na dachu”. Nie wymaga zbytniej
ingerencji dekarza. W przypadku wyboru systemu montażu „w dach” niezbędna jest praca dekarska.
Jednak system montażu w „dachu” jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla warunków zewnętrznych.
Ze względu na zamontowanie kolektorów w linii dachu, stanowi zdecydowanie mniejszy opór dla wiatru,
natomiast śnieg gromadzący się ponad kolektorem i tym samym dodatkowe obciążenie dachu
w miejscu montażu kolektora, jest zdecydowanie mniejsze. Dodatkowo kolektor zamontowany
„w dachu” ma zdecydowanie mniejsze straty energii. Slajd 137
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Nie każdy zdaje sobie sprawę, jaką rolę w instalacji
solarnej odgrywają same przewody. Jest to niewątpliwie
jeden z głównych elementów systemu mający wpływ na
efektywność całej instalacji. O ile większość kolektorów
słonecznych oferowanych w Polsce ma znak Solar
Keymark, to przewody solarne są różnej jakości. BrakKeymark, to przewody solarne są różnej jakości. Brak
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
przewody do instalacji solarnych, powoduje zalew rynku
polskiego przez produkty słabej jakości. Przewody do
instalacji solarnych firmy PROFITOR spełniają wszelkie
wymagania współczesnej techniki grzewczej.
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Ogromne zainteresowanie energetyką słoneczną jest
widoczne w każdym regionie Polski. Na rynku trwa
bezwzględna walka producentów kolektorów, którzy walczą
o klienta ceną i charakterystyką cieplną kolektora. Jednak
bez otrzymania wiarygodnej wiedzy na temat całej instalacji
klient może porównać jedynie ceny kolektorów.
Obowiązująca w Polsce norma PN-EN 12975-1:2007
„Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory
słoneczne ”, cz. 1: „ Wymagania ogólne” oraz cz. 2: „Metodysłoneczne ”, cz. 1: „ Wymagania ogólne” oraz cz. 2: „Metody
badań” dotyczą tylko jednego elementu instalacji solarnej –
kolektora słonecznego. Jednak efektywność całej inwestycji
zależy od prawidłowego doboru (projekt!) wszystkich
elementów instalacji i sposobu jej użytkowania. Powstaje na
rynku niebezpieczna sytuacja, bo jedynie na kolektory
słoneczne wymagany jest znak Solar Keymark, wszystkie
zaś inne elementy instalacji dobierane są nieomal dowolnie
przez montera instalacji.
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Klient indywidualny, który z reguły
nie posiada wiedzy na temat izolacji,
przenikania ciepła etc., jest zdany
na całkowity przypadek, czyli…
decyzję instalatora. Ta zaś częstodecyzję instalatora. Ta zaś często
wynika z chęci „szybkiego
dorobienia się” i nie ma nic
wspólnego z interesem klienta,
którego interesuje efektywność
działania całej instalacji solarnej.
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Charakterystyka przewodów PROFI FLEX HT
Przewód wewn ętrzny wykonany jest ze stali
nierdzewnej typu AISI 316L (1.4404), co
gwarantuje odpowiednią giętkość orazgwarantuje odpowiednią giętkość oraz
wytrzymałość mechaniczną i chemiczną.
Przewody wykonywane są z rur falistych
o średnicach DN 16, 20 oraz 25.

Slajd 142



Końcówki podł ączeniowe s ą mocowane za pomoc ą półpier ścieni
mosi ężnych – co jest nowością w Polsce i jednym
z najnowocześniejszych obecnie rozwiązań na rynku europejskim.
Specjalnie wyprofilowane, długie półpierścienie oraz odpowiednia do tej
konstrukcji nakrętka zapewniają pewne mocowanie i równoległe do osi
przewodu prowadzenie podłączenia gwintowego. To nowe rozwiązanie,
zastępujące dawne mocowanie za pomocą płaskiego pierścienia
trójdzielnego, zostało przyjęte z dużym uznaniem przez instalatorów.

Półpierścienie są wykonywane dla każdego używanego profilu rury.Półpierścienie są wykonywane dla każdego używanego profilu rury.
Opisywane rozwiązanie techniczne będące własnością firmy PROFITOR
Kazimierz Charzewski zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP.

Nowością tego systemu jest również wykonanie kołnierza rury falistej za
pomocą tzw. śruby deformującej. Do całkowitego wykonania podłączenia nie
potrzeba specjalnych zbijaków, pras, znanych
z innych systemów, wystarczą jedynie dwa zwykłe klucze montażów.
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Izolacja przewodu solarnego jest wykonana z kauczuku
syntetycznego o grubości 13 mm o zamkniętych komórkach.
Izolacja ta jest szczególnie odpowiednia do zastosowań w
wysokiej temperaturze i jest odporna na promienie
ultrafioletowe. Izolacja jest samogasnąca, nie topi się, nie
powstają płonące krople i nie rozprzestrzenia ognia.

Przewodność cieplna λ = 0,040 W/(m·K) przy 40°C.
Temperatura pracy: od –40°C do 175°C.
Folia zewn ętrzna z PCV chroni cały przewód przed wilgocią,
uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać podczas
montażu i po instalacji (powodowanymi np. przez ptaki) oraz
stanowi jeszcze jedną warstwę ochronną przed
promieniowaniem UV.
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Przewód sygnalizacyjny 2- żyłowy umieszczony pod folią
PCV, a nie bezpośrednio na rurze przewodzącej płyn
solarny, zapobiega powstawaniu błędnych wskazań
temperatury kolektora – co ma duży wpływ na poprawne
działanie całego systemu.

Uszczelki stosowane w tych przewodach solarnych
produkowane są przez łódzką firmę POLONIT, typ FA-300.
Są one wykonane z kompozytu włókien aramidowych,
materiałów włóknistych i napełniaczy NBR.
Maksymalne ciśnienie pracy: 9 Mpa. Maksymalna
temperatura chwilowa: 300°C. Temperatura pracy ciągłej:
250°C.
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Koszty i… monta ż

Przykładowe ceny przewodów podwójnych
solarnych PROFI FLEX HT o średnicy
DN 16 wykonanych ze stali nierdzewnej wraz
z zestawem podłączeniowym ¾”:z zestawem podłączeniowym ¾”:

– długość 15 m, cena netto 1050 zł*,
– długość 20 m, cena netto 1400 zł*.
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Instrukcja monta żu

1. Obetnij rurę falistą do wymaganej długości
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2. Załóż na rurę nakrętkę, półpierścienie 
zamocuj w pierwszym wgłębieniu
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3. Wkręć w nakrętkę śrubę deformującą
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4. Dokręć śrubę za pomocą kluczy, ostatni karb zostanie spłaszczony. 
Wykręć śrubę i włóż uszczelkę. Przewód jest gotowy do podłączenia
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Zestaw podłączeniowy: 4 nakrętki mosiężne, 4 pierścienie, 4 uszczelki, 1 śruba deformująca. 
Zestaw dostarczany jest bezpłatnie do każdego przewodu!
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PROFI FLEX HT jako przewody 
…podwójne

Oferowane są jako gotowe zestawy o długościach 15 i 20 metrów. W każdym
opakowaniu obok przewodów o odpowiedniej średnicy i wymaganej długości znajduje
się zestaw podłączeniowy. Zestawy są pakowane w ośmiokątne kartony o wymiarach
74×74 cm. Ten rodzaj opakowania jest dobry zarówno do transportu, jak również
magazynowania.

…pojedyncze
Przeznaczone są dla instalatorów. Opakowanie zawiera 60-metrowy zwój pojedynczegoPrzeznaczone są dla instalatorów. Opakowanie zawiera 60-metrowy zwój pojedynczego
przewodu. Instalatorzy zgodnie ze swoimi potrzebami zamawiają do tego przewodu
odpowiednią liczbę nakrętek, półpierścieni, uszczelek i śrub deformujących. Od dnia 1
września 2010 firma PROFITOR Kazimierz Charzewski sprzedaje dla firm instalacyjnych
przewody pojedyncze „cięte na wymiar” zgodnie z zamówieniami klientów.
Jest to pierwsza firma w Polsce, która wprowadziła taką usługę.
Za przewody solarne PROFI FLEX HT firma PROFITOR Kazimierz Charzewski otrzymała
w 2010 roku statuetkę „Złotego Instalatora” w jesiennej edycji konkursu.
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http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/montaz-systemow-solarnych-z-junkersem-
film_63772.html

film dotyczący montażu kolektorów 
słonecznych, czas filmu 9 minut

film_63772.html

Slajd 161



Slajd 162



Slajd 163



Slajd 164



Slajd 165



Slajd 166



Slajd 167



Slajd 168



Slajd 169



Slajd 170



Slajd 171



Slajd 172



Slajd 173



Slajd 174



Slajd 175



Slajd 176



Slajd 177



Slajd 178



Slajd 179



Slajd 180



Slajd 181



Slajd 182



Slajd 183



http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/montaz-systemow-solarnych-z-junkersem-
film_63772.html

Proszę oglądnąć film dotyczący montażu 
kolektorów słonecznych, czas filmu 9 minut

film_63772.html
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Praca kolektorów słonecznych zimą- porównanie
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Prowadzący:
dr inż. Marcin Michalski

e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl
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