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II. Skrócona instrukcja obsługi wraz z instrukcją poszczególnych 
urządzeń 

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania dla prawidłowej obsługi  

i eksploatacji instalacji solarnej z uwzględnieniem wszystkich jej elementów składowych, 

pracujących na potrzeby instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Instrukcja 

obsługi urządzeń i aparatury instalacji solarnej  ma na celu zapewnienie prawidłowej 

obsługi, uzyskiwanie maksymalnych uzysków energetycznych, zachowanie ciągłości 

działania, trwałości urządzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze i otoczeniu 

instalacji. 

2.1. Skrócona instrukcja obsługi systemu solarnego 

Instalacja solarna jest układem zautomatyzowanym, sterowanym za pomocą 
zintegrowanego zespołu pompowo-sterującego (szczegóły str. 7 i 33). Na układ solarny 
składa się szereg poszczególnych elementów, które pracują bez ingerencji użytkownika. 
Należą do nich niżej opisane: kolektory słoneczne (szczegóły str. 6 i 26), podgrzewacz 
wodny (szczegóły str. 8 i 46), naczynia przeponowe (wodne i solarne) (szczegóły str. 10 i 
50), armatura wspomagająca układ (zawory bezpieczeństwa, zwrotne, termostatyczne) 
oraz rurociąg łączący. Instrukcja ich obsługi ogranicza się do odpowiednich ustawień w 
sterowniku oraz obserwacji poszczególnych elementów instalacji (szczelności, 
temperatury, wyglądu zewnętrznego). 
Podgrzew zimnej wody wykonywany będzie przy pomocy systemu solarnego opartego 
na płaskich kolektorach słonecznych (szczegóły str. 6 i 26). Kolektory słoneczne zostały 
zamontowane w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem, a instalacja solarna w 
wydzielonym pomieszczeniu w miarę możliwości jak najbliżej drugiego źródła ciepła.  
Cała instalacja jest wypełniona roztworem glikolu z wodą.   
Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia stanowią zawory bezpieczeństwa  
i naczynia przeponowe: wodne i solarne o maksymalnym ciśnieniu 10 bar. 
Instalacja solarna musi być zmontowana i obsługiwana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami techniki. Montaż, pierwsze uruchomienie, konserwacje  

i naprawy instalacji solarnej powinny być wykonywane przez autoryzowane firmy 

instalacyjne. 

2.2. Wyłączenie instalacji 

Aby całkowicie zatrzymać pracę instalacji solarnej, należy wyłączyć regulator solarny 

(szczegóły str. 7 i 34). W przypadku planowanego dłuższego wyłączenia instalacji 

dodatkowo należy zasłonić panele solarne nieprzepuszczalnym materiałem, który 

uniemożliwi absorberowi pochłanianie promieniowania słonecznego.  

2.3. Postępowania w sytuacjach awaryjnych 

Potencjalne zagrożenia awaryjne, które mogą spowodować zaburzenia pracy instalacji: 

Wyładowania atmosferyczne 
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Podczas burzy zaleca się wyłączenie sterownika (szczegóły str. 7 i 34) poprzez 

wyciągnięcie wtyczki z gniazda elektrycznego.  

Przerwa w dopływie energii elektrycznej 

Brak dopływu energii elektrycznej zatrzymuje działanie sterownika solarnego (szczegóły 

str. 7 i 34). Ponowne załączenie energii elektrycznej powoduje samoczynne 

uruchomienie pracy instalacji. Jeśli takie krótkotrwałe wyłączenie nastąpi przy silnym 

nasłonecznieniu i rozgrzanym układzie, nie powinno skutkować żadnymi negatywnymi 

skutkami i nie powinno spowodować uruchomienia zaworu bezpieczeństwa układu 

glikolowego.  

Ubytek czynnika grzewczego 

Ubytek czynnika grzewczego w instalacji solarnej może skutkować rozregulowaniem 

całego systemu. Może być spowodowany mechanicznym uszkodzeniem przewodów, 

lub powstaniem nieszczelności na ich łączeniu. W takim przypadku należy niezwłocznie 

wyłączyć układ i zlokalizować przyczynę wycieku, a w dalszej kolejności uzupełnić 

brakujący płyn przez autoryzowanego instalatora.  

Zaburzenia w pracy instalacji 

Informacja o zaistniałej awarii wyświetlania jest na panelu sterowania regulatora 

solarnego (szczegóły str. 7 i 34). Najczęstszymi przyczynami samoczynnego wyłączenia 

się instalacji mogą być:  

 Zapowietrzenie układu, 

 Awaria pompy solarnej, 

 Uszkodzenie jednego z czujników temperatury, 

 Osiągnięcie maksymalnej temperatury w zasobniku przy braku odbioru ciepła. 

Dezynfekcja termiczna 

Dezynfekcja termiczna polega na okresowym wygrzaniu antybakteryjnym (1 raz w 

tygodniu) zasobnika solarnego, w celu eliminacji szkodliwych bakterii legionella. 

Dezynfekcja termiczna może być realizowana przez sterownik solarny lub manualnie 

przez użytkownika. Podczas dezynfekcji prowadzonej przez sterownik należy kierować 

się instrukcją serwisową obsługi samodzielnego bloku regulacyjnego (szczegóły str. 34  

i 60), stanowiącą załącznik do opracowania. 

 

UWAGA! 
W przypadku instalacji kolektorów słonecznych należy pamiętać o następujących 
zagadnieniach: 

 Szkło kolektora podlega samoczynnemu oczyszczaniu przez deszcz, śnieg, wiatr 
itp. Jeśli jednak ze względu na miejsce montażu, podczas oględzin kontrolnych zostanie 
stwierdzone znaczne zapylenie na powierzchni szyby zaleca się jej okresowe 
czyszczenie. 

 Wszelkie rozszczelnienia mogące się pojawić na układzie płynu solarnego 
kolektorów słonecznych winny się ujawnić poprzez odpowiednie wskazania na 
manometrze znajdującym się na wyposażeniu zespołu pompowo-sterującego (szczegóły 
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str. 7 i 33). Jeśli jednak zostanie zauważony wyciek płynu o tłustej konsystencji należy to 
niezwłocznie zgłosić. 

 Nie należy dokonywać na własną rękę jakichkolwiek prób uzupełniania wodą 
lub innymi substancjami układu glikolowego bez wcześniejszego porozumienia się  
z wykonawcą. 

 

2.4. Instrukcja i opis głównych elementów składowych instalacji 

Do głównych elementów  instalacji solarnej należą: 

a) Kolektor słoneczny KS2100/KS2200 TLP ACR firmy Hewalex 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kolektor słoneczny 

Opis działania 
Promieniowanie słoneczne padające na kolektor podgrzewa czynnik grzewczy, który 
przez niego przepływa. Nagrzany roztwór glikolu z wodą oddaje ciepło w zasobniku 
podgrzewając wodę użytkową, następnie schłodzony wpływa z powrotem do kolektora, 
gdzie proces się powtarza. Skuteczność pochłaniania ciepła zależy od rodzaju absorbera.  
Główne elementy kolektora 

 Obramowanie z uszczelnieniem, 

 Absorber, 

 Pokrycie szybą antyrefleksyjną, 

 Miedziane orurowanie, 

 Izolacja kolektora, 

 Króćce przyłączeniowe, 

 Aluminiowa obudowa 
Kolektory słoneczne powinny być zamontowane w miejscu niezacienionym,                            
o najdłuższym czasie nasłonecznienia. Rekomendowana jest południowa połać 
dachu/elewacji/podłoża gruntowego. 
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Instrukcja obsługi 
Użytkowanie urządzenia sprowadza się do odczytu temperatury na sterowniku oraz 
wizualnej oceny stanu kolektora (szczegóły str. 26). 

b). Solarna stacja pompowa Hewalex Zespół ZP2 

 
 

Rysunek 2. Zespół pompowo-sterujący 

 
Opis działania 
Zespół pompowo-sterujący koordynuje działanie całej instalacji solarnej.  
Grupa pompowa jest odpowiedzialna za prawidłowy przepływ czynnika grzewczego 
przez całą instalację. Rotametr wraz z regulatorem natężenia przepływu  
i termometrami służy do regulacji przepływu cieczy oraz wskazywania wielkości 
parametrów ciśnienia i temperatur cieczy krążącej.  
Sterownik jest urządzeniem sterującym całą pracą systemu solarnego oraz dodatkowym 
źródłem ciepła wpiętym do podgrzewacza solarnego za pomocą górnej wężownicy. 
Umożliwia m.in. prosty podgląd mierzonych temperatur oraz ustawienia ich wartości 
minimalnej i maksymalnej; reguluje pracę obrotów pompy od min. 30% wydajności, 
oblicza moc cieplną kolektora, sygnalizuje niepożądane  zjawiska jak np. grawitacyjne 
unoszenie ciepła do kolektorów. Posiada szereg funkcji zabezpieczających takich jak: 
ochrona kolektorów przed przegrzewem i zamarzaniem, funkcję urlopową, 
zabezpieczenia antyprzepięciowe, zabezpieczenie wprowadzonych ustawień przed 
ingerencją osób nieuprawnionych, schładzanie nocne oraz podtrzymanie parametrów 
sterowania po zaniku napięcia.  
Zainstalowana stacja pompowa została wzbogacona o moduł „EKO-LAN”, który po 
połączeniu z Internetem za pomocą np. komputera, smartfona, czy tabletu umożliwia 
zdalne zarządzanie instalacją solarną (szczegóły str. 34 i 42).  
 
Element ten pozwala użytkownikowi na zdalną zmianę nastawionych parametrów 
instalacji – takich jak np. ustawienie funkcji urlopowej, czy uruchomienie zabezpieczeń 
oraz monitorowanie statystyk z dowolnie wskazanego okresu (pozyskanej energii, mocy 
cieplnej, wartości temperatur, natężeń przepływów, stanów pracy pompy obiegowej, 
alarmów) (szczegóły str. 34 i 42).   
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Główne elementy zespołu 

 Pompa obiegowa elektroniczna WILO YONOS PARA ST 15/7, 

 Sterownik GH 26 z czujnikiem temperatury, 

 moduł EKO-LAN, który po podłączeniu do Internetu pozwala zdalnie nadzorować 
pracę całej instalacji solarnej,  

 Separator powietrza z odpowietrznikiem, 

 Zawory odcinające z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i termometrami 0-160ºC, 

 Zawory napełniająco-spustowe: górny i dolny, 

 Rotametr z zaworem regulacyjnym, 

 Zawór bezpieczeństwa 6 bar z manometrem 0÷6 bar, 

 Przepływomierz elektroniczny ze wskaźnikiem wizualnym, 

 Przyłącze naczynia przeponowego, 

 Obudowa termoizolacyjna z układem mocowania do ściany. 
Grupę pompową należy zamontować na ścianie, jak najbliżej zasobnika solarnego,  

a także w takim miejscu, aby odległość od kolektorów słonecznych była możliwie jak 

najmniejsza. 

Instrukcja obsługi 

Obsługa podstawowych funkcji takich jak: wytopienie śniegu, sposób użycia wyłącznika 

urlopowego, sposób odczytywania wielkości przepływu, ciśnienia, temperatury, 

ustawień, błędów sterownika oraz sposób odczytu tych parametrów opisane są w 

instrukcji obsługi regulatora solarnego udostępnionej przez producenta (szczegóły str. 34 

i 42). 

c). Pojemnościowy podgrzewacz wody Hewalex OKC NTRR/SOL 

 

Rysunek 3. Podgrzewacz solarny 

Opis działania 

Zasobnik  do podgrzewu c.w.u. to urządzenie przeznaczone do wytwarzania  

i magazynowania ciepłej wody użytkowej we współpracy z systemem solarnym. 
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Posiada dwie wężownice spiralne. Dolna wężownica o większej powierzchni jest 

połączona z kolektorami słonecznymi, natomiast górna przeznaczona jest do 

dogrzewania zbiornika za pomocą dodatkowego źródła ciepła, np.: pieca węglowego, w 

sytuacji niewystarczającego nasłonecznienia lub dużego zapotrzebowania na ciepłą 

wodę użytkową. Zasobnik jest wyposażony w tuleje przeznaczone na montaż czujników 

temperaturowych, połączonych ze sterownikiem, wskazujących aktualną temperaturę 

ciepłej (podgrzanej) i zimnej wody. Na wyjściu wody z zasobnika jest zamontowany 

zawór antypoparzeniowy, regulujący temperaturę wychodzącej ciepłej wody użytkowej. 

W miejscu podłączenia instalacji zimnej wody wodociągowej do zasobnika montowane 

jest naczynie wzbiorcze c.w.u. i zawór bezpieczeństwa. Ciśnieniowe naczynie 

przeponowe zostało zabezpiecza instalację c.w.u. w momencie zwiększenia objętości 

wody w zbiorniku wskutek przyrostu jej temperatury. Naczynie przeponowe umożliwia 

wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu bez jego ubytków oraz utrzymanie 

ciśnienia c.w.u. na określonym poziomie. 

Główne elementy podgrzewacza 

 Obudowa wykonana ze stalowej blachy, 

 Emaliowane wnętrze, 

 Wężownice wykonane ze stalowej rury, 

 Anoda tytanowa (zabezpieczenie przed korozją), 

 Izolacja w postaci pianki poliuretanowej w zdejmowalnym płaszczu ochronnym, 

 Tuleje na czujniki temperatury, 

 Króćce przyłączeniowe,  

Podgrzewacz solarny powinien być zamontowany w miejscu o trwałym, równym 

podłożu z odpowiednim odstępem od ściany. Zaleca się żeby był usytuowany w 

niedalekiej odległości od podpinanego drugiego źródła ciepła oraz od kolektorów 

słonecznych.   

Instrukcja obsługi 

Instrukcja obsługi ogranicza się do obserwacji zasobnika oraz wyświetlanych informacji 

na sterowniku. W celu zachowania odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją 

rekomendowana jest wymiana anody tytanowej zgodnie z zaleceniami producenta 

(szczegóły str. 46). 
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d). Naczynie przeponowe solarne i wodne firmy OTTONE SL i  HW 

 

Rysunek 4. Naczynie wzbiorcze  

Opis działania 

Naczynie przeponowe to spawany stalowy zbiornik wewnątrz którego znajduje się 

membrana dzieląca je na 2 wypełnione części: gazem i czynnikiem roboczym (instalacja 

solarna – glikol, instalacja wodna – woda). Naczynie przeponowe służy do 

zabezpieczania instalacji w momencie zwiększenia objętości czynnika w obiegu. 

Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego układu instalacji. 

Dodatkowym zabezpieczeniem układu solarnego oraz wodnego w przypadku 

długotrwałego wzrostu ciśnienia lub podczas uszkodzenia naczynia jest zawór 

bezpieczeństwa.  

Główne elementy naczynia przeponowego 

 Membrana, 

 Stalowa obudowa, 

 Króćce przyłączeniowe, 

Naczynie należy zamontować możliwie blisko zintegrowanej grupy pompowej. 

Instrukcja obsługi 

Instrukcja obsługi ogranicza się do obserwacji naczynia oraz wyświetlanych informacji 

na sterowniku oraz manometrach pomiarowych (szczegóły str. 50). 

 

e).  Zawór antypoparzeniowy instalacji wodnej firmy Afriso ATM OEM 

 
Rysunek 5. Zawór antypoparzeniowy 
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Opis działania 
Termostatyczne zawory mieszające są przeznaczone do regulacji temperatury poprzez 
zmieszanie dwóch strumieni wody o różnych temperaturach w taki sposób aby woda 
użytkowa na wyjściu miała stałą zadaną temperaturę.  
Zawór  posiada możliwość  wykonania  przegrzewu  instalacji wodnej (szczegóły str. 60). 
 
Główne elementy zaworu antypoparzeniowego 

 Mosiężny korpus, 

 Wewnętrzny mieszający element termostatyczny, 

 Pokrętło (umożliwiające nastawę temperatury wody w zakresie 30ºC÷65ºC), 
Zawór antypoparzeniowy należy zamontować na wyjściu ciepłej wody użytkowej. 
Instrukcja obsługi 
Termostatyczne zawory mieszające ATM powinny być instalowane, uruchamiane, 

obsługiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony 

personel (szczegóły str. 58). 

 


