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Systemy Solarne

Roto Sunroof: Doskonałe parametry. Nowoczesna stylistyka.



Systemy SolarneInstrukcja działania instalacji solarnej.

Funkcjonowanie
Instalacja pracuje w systemie 
dwuobiegowym. W obiegu kolektorów 
znajduje się płyn niezamarzający. Płyn ten 
ogrzewa się w kolektorach i za pomocą 
pompy jest tłoczony do wymiennika w 
dolnej części zasobnika wody. Ten obieg  
jest sterowany przez specjalny regulator,  
który ciągle porównuje temperatury w 
kolektorze i w dolnej części zasobnika. 
Przy ustalonej różnicy temperatur załączana 
jest pompa w obiegu kolektorów (przy prze-
kroczeniu temperatury granicznej 
zasobnika jest wyłączana). 
Płyn roboczy oddaje swoje ciepło wodzie 
użytkowej w zasobniku i wraca ochłodzony 
do kolektorów. 
Podgrzana woda w zasobniku unosi się do 
górnej części. Tam znajduje się też drugi 
wymiennik ciepła do dogrzewania wody 
przez kocioł grzewczy. Jeśli woda ma zbyt 
niską temperaturę to jest przez kocioł 
dogrzewana. 
W środku wysokości zasobnika jest miejsce 
na montaż elektrycznego wkładu 
grzewczego.

Uruchamianie instalacji.
Przed napełnieniem instalacji należy 
przeprowadzić próbę szczelności sprężonym 
powietrzem.
Zaleca się przepłukanie instalacji w celu 
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. 
Podczas płukania utrzymujemy ciśnienie 
maksymalnie na 3 bar. 
Napełnianie instalacji. 
Używamy pompy o dużej wydajności ze 
zbiornikiem do napełniania obiegu 
kolektorów.
Jednocześnie przepłukujemy i napełniamy 
instalację. 

Przewód powrotny glikolu montujemy na  
zaworze spustowym A (w armaturze 
napełniającej lub przy stacji solarnej).
Zamykamy zawór B lub zawór regulujący 
przepływ w obiegu kolektorów przy stacji 
solarnej. 
Do zaworu C armatury lub zaworu 
napełniającego przy stacji solarnej 
przyłączamy przewód ciśnieniowy pompy 
napełniającej. 
Włączamy zalaną płynem solarnym pompę i 
otwieramy zawory A i C. Podczas minimum 
15 minut płukania usuwamy powietrze z 
obiegu kolektorów i następnie zamykamy 
zawór A. Wyłączamy pompę dopiero gdy 
ciśnienie w obiegu osiągnie 2 bary powyżej 
ciśnienia statycznego. Zamykamy zawór C  
(zawór napełniający) i otwieramy zawór B  
(zawór regulacyjny przepływu). 
Ten sposób napełniania zapewnia 
długotrwałe i pewne odpowietrzenie obiegu 
kolektorów. 
Następnie w regulatorze solarnym 
ustawiamy na 30 minut pracę ciągłą 
(handbetrieb) pompy obiegowej. Wówczas  
obieg odpowietrza się automatycznie. 
Ciśnienie w obiegu powinno być nadal 
wyższe od zadanego. 

Regulator solarny przestawiamy w tryb 
automatyczny. 

Po kilku dniach ustawiamy ciśnienie pracy 
instalacji (między 2 a 3,5 bar) przez 
odpowietrznik manualny, którym 
jednocześnie usuwamy zebrane w 
separatorze powietrze.

Praca normalna instalacji
Regulator solarny ustawiony w trybie au-
tomatycznym. 

Maksymalna temperatura wody w 
zasobniku jest ograniczona do 60ºC. 
Jeśli jest zamontowana instalacja 
uzdatniania wody i twardość wody jest 
niska można przestawić ograniczenie 
najwyżej do 90ºC (należy przestrzegać 
technicznych warunków zasobników wody).  

Ważne! Przy ciągłej pracy pompy solarnej 
(bez automatyki) istnieje zagrożenie, że 
zasobnik mocno się wystudzi. 

Jeśli spadnie ciśnienie w obiegu oznacza to, 
że pojawiły się nieszczelności. Należy 
powtórzyć próbę szczelności. Instalację 
można napełniać tylko płynem 
niezamarzającym.

Konserwacja instalacji.
Instalacja powinna być corocznie 
przeglądana i kontrolowana. Należy 
dokonać oceny wzrokowej i funkcjonowania 
podzespołów . 
Co 5 lat należy kontrolować wartość pH 
płynu solarnego (odporność na zamarzanie).  
Co 2 lata kontrolujemy stopień zużycia 
anody ochronnej zasobnika wody.
Proszę zwracać uwagę na parametry płynu 
solarnego do napełniania instalacji.

Pusty pojemnik do
płynusolarnego

Czujniki solarne Przewody czujnikówManometr
Separator
powietrza

Przepływomierz
z regulacją

Naczynie
wzbiorcze

Czujnik grzewczy Sieć 230VZawór
spustowy

Zawór redukcyjny Zawór 
odcinający

Mieszacz
termostatyczny

Wyłacznik czasowy Obieg cyrkulacyjnyPompa Zawór zwrotny Odbiornik 
ciepłej wody

Zawór
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Kolektor SRK Roto Sunroof

zapewnia wysoką wydajność

i fascynuje wyglądem. Jest 

częścią elastycznego systemu 

dachowego Roto Sunroof.

Kolektor ma wymiar 2,12 m2.

Meandryczny absorber z alu-

minium umożliwia optymalny 

przepływ ciepła. Bardzo płaska 

obudowa kolektora zapewnia

niską wysokość montażu na 

dachu. Integracja ze standar-

dowymi oknami dachowymi

daje moźliwość stworzenia tzw.

energetycznego dachu w całości

pokrytego kolektorami i oknami

dachowymi

41 kg


