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1 Podstawy
Cechy instalacji solarnych

Technika solarna, wiodąca technologia
przyszłości
Instalacja solarna stanowi źródło zaopatrzenia w energię, wolne od spalin, które
pomaga oszczędzać zasoby kopalnych
nośników energii oraz odciąŜać nasze
środowisko. KaŜdy pojedynczy jej UŜytkownik moŜe w ten sposób wnieść swój
indywidualny wkład do sprawy ochrony
środowiska, a ponadto w widoczny sposób
współkształtować sam budynek. W coraz
większym stopniu tworzy się wizerunek
techniki solarnej, a określenie „dom solarny” bardzo zwiększa szanse jego sprzedaŜy. NiezaleŜnie od tego kaŜdego dnia
wiele radości sprawia branie natrysku pod
wodą ogrzaną energią słoneczną.
Instalacje solarne wymagają wprawdzie
poniesienia stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych przy ich zakładaniu,
ale sprawiają, Ŝe UŜytkownik w duŜym
stopniu uniezaleŜnia się od wzrostu cen
oleju opałowego i gazu, a zatem od wynikającego stąd zwiększania się kosztów
eksploatacyjnych, moŜe natomiast dokładnie przewidywać i kalkulować konieczne
nakłady w okresie przynajmniej 20 kolejnych lat, jako Ŝe wiodąca technika oferowana przez firmę Vaillant jest nadzwyczaj
dojrzała.
Instalacja solarna stanowi inwestycję, która wymaga niewielkich nakładów na konserwację i jej opłacalność na przyszłość
moŜna łatwo skalkulować. W nie mniejszym stopniu naleŜy brać pod uwagę równieŜ to, Ŝe technika solarna stwarza nowe
miejsca pracy.

Kolektor płaski auroTHERM plus VFK 145 V

• Ochrona środowiska poprzez oszczędzanie zasobów naturalnych i zapobieganie emisji CO2
• Rewaloryzacja budynku
• Wysokie identyfikowanie się UŜytkownika z techniką solarną
• Większa niezaleŜność
• Dokładnie dające się skalkulować
koszty
• Ograniczony zakres zabiegów konserwacyjnych
• Zabezpieczenie w czasie kryzysu paliwowego
Wspieranie instalacji solarnych
Koszty inwestycyjne poniesione na technikę solarną w przypadku nowo wznoszonego domu jednorodzinnego moŜna szacować na 1 – 2% kosztów całej budowy.
MontaŜ instalacji solarnych jest wspierany
przez część władz samorządowych.
Zwracają one część kosztów inwestycji.
W sprawie szczegółowych informacji naleŜy skontaktować się z lokalnym samorządem.

Słońce – niewyczerpane źródło energii

Dodatkowo istnieje moŜliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów ekologicznych. W tej sprawie naleŜy kontaktować się z najbliŜszym oddziałem Funduszu Ochrony Środowiska.
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Promieniowanie bezpośrednie oraz promieniowanie dyfuzyjne są uŜyteczne!

„Oferta słoneczna”
Słońce dostarcza Ziemi energię od 5 miliardów lat i będzie to czynić przez następne 5 miliardów lat. Co jest bardziej oczywiste, niŜ wykorzystywanie tejŜe energii?.
JuŜ 5 minut promieniowania słonecznego
na powierzchnię Ziemi odpowiada obecnemu światowemu zuŜyciu energii w ciągu jednego roku. W porównaniu z takim
potencjałem energetycznym zasoby kopalnych i jądrowych nośników energii, którymi obecnie dysponujemy, wydają się
być niewielkie. Moc promieniowania słonecznego odbieraną przez rzut powierzchni Ziemi na płaszczyznę określa się jako promieniowanie globalne. Wielkość
oraz udział promieniowania bezpośredniego i dyfuzyjnego w duŜym stopniu zaleŜą od pory roku oraz od lokalnych warunków pogodowych. Promieniowanie dyfuzyjne jest skutkiem rozpraszania, odbijania i załamywania się światła słonecznego na chmurach i na cząsteczkach znajdujących się w powietrzu.

Ale promieniowanie to równieŜ jest uŜyteczne z punktu widzenia techniki solarnej. Podczas pochmurnego dnia, przy
udziale promieniowania dyfuzyjnego powyŜej 80%, w dalszym ciągu moŜna jesz2
cze zmierzyć do 300 W/m strumienia
mocy promieniowania słonecznego.
Przeciętnie w skali roku w Polsce słońce
dostarcza, w zaleŜności od miejsca, od
950 kWh do 1200 kWh na kaŜdy metr
kwadratowy poziomej powierzchni.
W formie obowiązującej reguły przyjmuje
2
się, Ŝe jest to około 1000 kWh na 1 m w
ciągu jednego roku, co odpowiada energii
zawartej w 100 litrach oleju opałowego.
W zasadzie obowiązuje następujące
stwierdzenie: równieŜ w naszych szerokościach geograficznych słońce moŜe dostarczać wystarczającej ilości energii w postaci promieniowania, szczególnie dla celów związanych z pozyskiwaniem ciepłej
wody.

Sty

Lut Marz Kw

Z tego moŜna zbierać Ŝniwo
Przy wykorzystaniu systemu solarnego
firmy Vaillant w domu jedno- i dwurodzinnym, przy ich typowym wykonaniu, moŜna pokryć około 60 procent rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę. W półroczu letnim słońce dostarcza prawie całą
potrzebną energię cieplną. Konwencjonalną instalację grzewczą moŜna wtedy całkowicie wyłączyć. W przypadku niedostatecznego promieniowania słonecznego,
przede wszystkim w półroczu zimowym,
wodę uŜytkową dogrzewa się, korzystając
z konwencjonalnej instalacji grzewczej i w
ten sposób w kaŜdej chwili dysponuje się
wodą o wystarczającej temperaturze.
Efektywnie moŜna wykorzystać 30 - 50%
rocznego promieniowania słonecznego.
W porównaniu z nowoczesnym gazowym
2
kotłem grzewczym juŜ 4 m łącznej powierzchni kolektorów słonecznych zapobiega przedostawaniu się do atmosfery
ziemskiej rocznie do jednej tony dwutlenku węgla.
Dzięki wysokiej jakości wyrobów firmy
Vaillant moŜna się liczyć z okresem działania systemu solarnego grubo powyŜej
20 lat.
W lecie moŜna pokryć do 100%, a w
ciągu roku ok. 60% zapotrzebowania
na ciepłą wodę uŜytkową.
Instalacje solarne wykorzystywane do
wspomagania ogrzewania, oprócz wody
uŜytkowej, dodatkowo ogrzewają energią
promieniowania słonecznego pewną
część wody grzewczej. Instalacja solarna
pokrywa znaczną część zapotrzebowania
na energię, szczególnie wiosną i jesienią.
W przypadku solarnego wspomagania
ogrzewania stosuje się zwykle takie
instalacje, które dysponują łącznym
współczynnikiem pokrycia ok. 20-25%
dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz dla ogrzewania.

Maj Czer Lip

Sier Wrz Paź

Lis

Gru

Zapotrzebowanie na
Uzysk energii słonecznej z instalacji solarnej
ciepłą wodę
Energia promieniowania słonecznego doZapotrzebowanie na
ogrzewanie
cierająca do powierzchni kolektora
Wykres promieniowania globalnego w ciągu roku z podziałem na promieniowanie bezpośrednie i promieniowanie dyfuzyjne.
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Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w domu jedno- i dwurodzinnym
Pozyskiwanie c.w.u. z instalacji solarnej o powierzchni kolektora 6 m 2
Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni kolektora
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System solarny do podgrzewania wody uŜytkowej z
kotłem wiszącym.

System solarny firmy Vaillant, przeznaczony do podgrzewania wody
uŜytkowej składa się 4 podstawowych
podzespołów:
• płaskich lub rurowych kolektorów, które absorbują promieniowanie słoneczne
• regulatora solarnego, który kontroluje
wszystkie działania instalacji oraz steruje ich przebiegiem
• grupy pompowej, która zapewnia przepływ czynnika grzewczego oraz zawiera
wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające
• solarnego podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody
Sposób działania instalacji solarnej
przeznaczonej do przygotowywania
ciepłej wody
Słońce ogrzewa absorber w kolektorze
oraz krąŜący w nim nośnik ciepła, którym
jest wodny roztwór glikolu. Pompa obiegowa (solarna) transportuje czynnik
grzewczy do dolnego wymiennika ciepła
solarnego podgrzewacza zasobnikowego,
gdzie przekazuje on energię wodzie uŜytkowej znajdującej się w podgrzewaczu.
Regulator solarny włącza pompę
obiegu solarnego zawsze wtedy, gdy temperatura w kolektorze jest wyŜsza, niŜ
temperatura w dolnej strefie podgrzewacza zasobnikowego. Rzeczywistą róŜnicę
temperatur (histerezę załączania) określa
się przy

wykorzystaniu czujników umieszczonych
w kolektorze oraz w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym. Najczęściej nastawia się tutaj wartości z przedziału między 5-12 K. Jeśli róŜnica temperatur
zmniejszy się poniŜej pewnego progu (histereza wyłączenia), np. 3 K, to regulator
wyłącza pompę, gdyŜ w takiej sytuacji nie
naleŜy się spodziewać znaczącego uzysku
energii promieniowania słonecznego,
a pompa nie powinna niepotrzebnie zuŜywać energii elektrycznej.
BliŜsze informacje o wyposaŜeniu i dodatkowych funkcjach regulatora solarnego, takich jak ograniczanie temperatury
podgrzewacza zasobnikowego lub kolektorów, itp. zamieszczono w rozdziale 4.

nymi grzałkami. Instalacja solarna moŜe
równieŜ zasilać basen kąpielowy lub drugi
podgrzewacz zasobnikowy. Co do sposobu wykonania tego rodzaju instalacji
patrz takŜe rodział 5 „Przykłady instalacji”

Jeśli promieniowanie słoneczne nie wystarcza do nagrzania ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym, to wodę uŜytkową musi się dogrzewać do temperatury
zadanej przy wykorzystaniu konwencjonalnego systemu grzewczego. System
solarny moŜna łączyć przy tym z wieloma
urządzeniami grzewczymi firmy Vaillant: z
gazowymi, wiszącymi i stojącymi kotłami
grzewczymi, z elektrycznymi podgrzewaczami przepływowymi lub teŜ z elektrycz
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Opis systemu – system solarny do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i wspomagania ogrzewania

wacza zasobnikowego ciepłej wody uŜytkowej.
Włączenie kombinowanego podgrzewacza zasobnikowego do systemu ogrzewania najczęściej następuje poprzez
podniesienie temperatury powrotu. Jeśli
temperatura w podgrzewaczu jest wyŜsza, niŜ temperatura powrotu w obiegu
grzewczym, to odpowiedni zawór trójdrogowy przełącza się w takie połoŜenie, Ŝe
powracająca woda grzewcza przepływa
przez podgrzewacz i tam jest solarnie
ogrzewana. Gdy zaś temperatura w podgrzewaczu jest zbyt niska, to powracającą
wodę grzewczą ogrzewa konwencjonalny
system ogrzewania.
Celem przyspieszenia i ułatwienia montaŜu firma Vaillant oferuje specjalny blok hydrauliczny, w którym, w izolowanym cieplnie korpusie umieszczono 2 trójdrogowe
zawory przełączające.
Jeden zawór przeznaczony jest do sterowania podniesieniem temperatury powrotu, a drugi do przełączania kotła na pracę
w trybie ładowania podgrzewacza zasobnikowego.

System solarny firmy Vaillant, przeznaczony do wspomagania ogrzewania
oraz do podgrzewania wody uŜytkowej
składa się z czterech podstawowych
podzespołów:
• pola kolektorów rurowych lub płaskich,
które absorbują promieniowanie słoneczne
• systemowego regulatora solarnego,
który kontroluje wszystkie działania kotła i instalacji grzewczej oraz steruje
ich przebiegiem
• grupy pompowej która zapewnia przepływ czynnika grzewczego oraz zawiera wszystkie niezbędne urządzenia
zabezpieczające
• kombinowanego podgrzewacza zasobnikowego lub biwalentnego solarnego
podgrzewacza zasobnikowego wody
uŜytkowej i zasobnika buforowego wody grzewczej,
oraz opcjonalnie
• bloku hydraulicznego

Sposób działania instalacji solarnej
przeznaczonej do wspomagania ogrzewania oraz do przygotowywania ciepłej
wody uŜytkowej
W zasadzie instalacja solarna do wspomagania ogrzewania pracuje w wielu przypadkach tak jak uprzednio opisany system
do wyłącznego ogrzewania wody uŜytkowej. Wykorzystuje się kolektory rurowe
lub płaskie. Kolektor rurowy pracuje równieŜ w półroczu zimowym, uzyskując wysokie wartości współczynnika sprawności.
Wymagana powierzchnia kolektorów w
przypadku solarnego wspomagania
ogrzewania jest znacząco większa, niŜ w
systemach przeznaczonych tylko do solarnego podgrzewania wody uŜytkowej.
Kolejna róŜnica pojawia się przy magazynowaniu ciepła. Do magazynowania ciepła wykorzystuje się kombinowane podgrzewacze zasobnikowe lub podgrzewacze
biwalentne współpracujące z podgrzewaczami buforowymi (instalacje z dwoma
podgrzewaczami zasobnikowymi). Kombinowane podgrzewacze zasobnikowe zajmują niewiele miejsca i moŜna je w prosty
sposób podłączyć do układu hydraulicznego instalacji. Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy składa się z części buforowej z wodą grzewczą oraz wbudowanego w jej górnej, ciepłej strefie podgrzePLI Technika solarna
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czas pracy pompy poziom cieczy solarnej
w węŜownicy obniŜa się tylko w ograniczonym zakresie. W górnej części węŜownicy zbiera się powietrze wyparte z
przewodów rurowych oraz z pola kolektorów.
Podczas nagrzewania się systemu następuje wzrost objętości czynnika
grzewczego. Powoduje to niewielki
wzrost ciśnienia niwelowany obecnością
poduszki powietrznej w instalacji. Ten
niewielki wzrost cięnienia w czasie pracy
instalacji jest naturalny i niezbędny. W
Ŝadnym wypadku nie wolno go zlikwidować. Właśnie, dlatego w systemie solarnym nie wolno montować odpowietrznika.
Z opisanej zasady działania prezentowanego systemu wynika, co następuje:
• Kompaktowy system solarny auroSTEP jest bardzo prosty w montaŜu.
Wszystkie niezbędne elementy armatury są zintegrowane z zasobnikiem.

System solarny auroSTEP do przygotownia ciepłej wody uŜytkowej współpracujący z wiszącym kotłem grzewczym.

System solarny auroSTEP firmy Vaillant, przeznaczony do ogrzewania wody uŜytkowej, składa się z 3 podstawowych podzespołów:
• pola kolektorów, utworzonego z 2 płaskich kolektorów VFK 135 D z absorberemserpentynowym, które pochłaniają promieniowanie słoneczne
• regulatora solarnego, który kontroluje
wszystkie działania instalacji grzewczej oraz steruje ich przebiegiem
• solarnego podgrzewacza zasobnikowego wody uŜytkowej VSL S 250 zawierającego pompę, zawór bezpieczeństwa, węŜownicę do współpracy z
kotłem oraz węŜownicę solarną napełnioną roztworem glikolu.
Sposób działania systemu solarnego
auroSTEP w stanie opróŜnienia z cieczy solarnej
Zasada działania systemu solarnego auroSTEP róŜni się od wielu innych systemów solarnych. System auroSTEP nie
jest całkowicie wypełniony cieczą solarną
i nie znajduje się pod ciśnieniem. Z tego
powodu niepotrzebne stają się takie elementy składowe instalacji, jak naczynie
wzbiorcze, manometr i odpowietrznik,
które w zwykłych systemach solarnych są
wymagane. W przypadku braku nasłonecznienia lub braku odbioru ciepła czyn-

nik grzewczy spływa z kolektorów i przewodów rurowych z powrotem do modułu
podgrzewacza zasobnikowego. Tym sposobem zapobiega się powstawaniu
uszkodzeń systemu z powodu jego zamarzania lub przegrzewu. Ponadto zabezpieczenie przed zamarzaniem zapewnia
stosowanie jako cieczy solarnej wodnego
roztworu glikolu, którym fabrycznie napełnia się wymiennik ciepła. Pole kolektorów oraz wszystkie przewody rurowe instalacji solarnej naleŜy zmontować w taki
sposób, aby uzyskać odpowiednie ich
pochylenie w kierunku podgrzewacza zasobnikowego i przez to zapewnić, Ŝe
czynnik grzewczy będzie mógł swobodnie
spływać. Wtedy wszystkie przewody rurowe znajdujące się powyŜej podgrzewacza zasobnikowego będą napełnione tylko powietrzem.
Gdy regulator włączy pompę obiegu solarnego, wówczas tłoczy ona czynnik
grzewczy poprzez przewód powrotu do
pola kolektorów. Tam nagrzewa się on i
poprzez przewód zasilający spływa ponownie do węŜownicy podgrzewacza zasobnikowego.
Objętość cieczy roboczej wypełniającej
cienkie przewody rurowe obiegu solarnego
oraz pole kolektorów jest mała w stosunku do pojemności węŜownicy podgrzewacza zasobnikowego. Z tego powodu pod-

• Aby układ mógł pracować wystarczy
zainstalować zasobnik i kolektory oraz
połączyć te dwa elementy rurami DN
10. Miedziane rury miękkie są dotarczane w kręgu o długości 2 x 10 lub 2
x 20 m od razu w otulinie izolacyjnej i z
przewodem czujnika temperatury. W
systemie stosuje się wyłącznie zaciskowe połączenia skręcane. Nie ma
potrzeby stosowania połączeń lutowanych.
• Po zamontowaniu układu nie ma potrzeby wykonywania takich czynności
jak napełnianie i odpowietrzanie instalacji. Uruchomienie jest bardzo proste i
sprowadza się do dostosowania nastaw regulatora do wielkości instalacji.
• PoniewaŜ w przypadku braku odbioru
ciepła od kolektorów nie są one napłenione to nie ma niebezpieczeństwa
przegrzania wodnego roztworu glikolu.
• Objętość cieczy roboczej w polu kolektorów oraz w przewodach musi być
dokładnie dostosowana do danego
systemu solarnego. Z tego powodu,
nie wolno stosować przewodów o
średnicy róŜnej od podanej, jak równieŜ sposób montaŜu kolektorów oraz
ich ilość nie mogą ulec zmianie.
• Właściwości fizykochemiczne cieczy
roboczej równieŜ zaliczają się do zasadniczych warunków właściwego
funkcjonowania systemu solarnego.
Dlatego system moŜna napełniać tylko
cieczą solarną firmy Vaillant (nr wyrobu 302 363) bez domieszki jakichkolwiek innych dodatków.
• Maksymalna wysokość instalacji nie
powinna przekraczać 8,5m
PLI Technika solarna
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Obszary zastosowań
Dom jednorodzinny

MoŜliwości zastosowań
Dom wielorodzinny

Kempingi
Obiekty sportowe
Hotele i gastronomia
Zakłady rzemieślnicze
i usługowe

Solarne przygotowywanie ciepłej wody
Podgrzewacz zasobnikowy VIH S 300 – 500
auroSTEP (tylko dom jednorodzinny)
auroCOMPACT (tylko dom jednorodzinny)

Solarne wspomaganie ogrzewania
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
VPS SC 700
Buforowy podgrzewacz zasobnikowy
VPS S 500, 750, 1 000
Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy
allSTOR VPA 500 – 1 500

Solarne podgrzewanie basenu
Kąpieliska kryte i na otwartym powietrzu
np. podgrzewacz zasobnikowy VIH S
300 – 500 współpracujący z wymiennikiem
ciepła do zasilania basenu kąpielowego

Zastosowania w zakładach rzemieślniczych
i usługowych
Hotele, gastronomia, procesy przemysłowe,
solarne instalacje chłodnicze
Np.wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy

Przegląd systemów solarnych Vaillant
Wybór systemu
Instalacje solarne pozwalają oszczędzić
duŜe ilości energii wytworzonej z paliw kopalnych, dlatego powinny one stanowić
część składową nowoczesnych systemów
grzewczych. Firma Vaillant dysponująca
odpowiednimi rozwiązaniami systemowymi oferuje UŜytkownikowi system solarny właściwie dobrany dla kaŜdego
przypadku.
Solarne przygotowywanie cieplej wody
w domu jednorodzinnym
Do solarnego przygotowywania ciepłej
wody w domu jednorodzinnym doskonale
nadaje się kompaktowy system solarny
auroSTEP, przystosowany równieŜ do
pracy w przypadku braku odbioru ciepła
na przykład podczas urlopu. Z kolei system grzewczy auroCOMPACT

przy swoich najmniejszych z moŜliwych
wymiarach łączy solarne przygotowywanie ciepłej wody z efektywnością gazowej
techniki kondensacyjnej. Obydwa systemy są oferowane w połączeniu z dwoma
płaskimi kolektorami słonecznymi. Przyjemna wzrokowo stylistyka sprawia, Ŝe
nadają się one do ustawiania we wnękach, łazienkach oraz jako dachowe centrale grzewcze, zarówno w budynkach
nowych, jak i przy modernizacji instalacji.
Wstępnie zestawiane w fabryce moduły
ułatwiają proces projektowania instalacji,
skracają czas montaŜu oraz minimalizują
moŜliwość występienia usterek.
Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę uŜytkową moŜna wybrać jeden
z pakietów solarnych z biwalentnymi podgrzewaczami zasobnikowymi o pojemnościach 300 do 500 L.

Solarne wspomaganie ogrzewania
w domu jednorodzinnym
Do solarnego wspomagania ogrzewania
w domu jednorodzinnym firma Vaillant
oferuje spełniające wszelkie wymagania
związane z zasilaniem instalacji c.o.,
efektywne i łatwe w podłączeniu do układu hydraulicznego systemy solarne. W
przypadku stosowania kombinowanego
podgrzewacza zasobnikowego auroSTOR VPS SC 700 zapewnione jest jednocześnie przygotowywanie cieplej wody
za pomocą wbudowanego w nim emaliowanego zasobnikowego podgrzewacza
wody pitnej, natomiast przy wykorzystywaniu podgrzewaczy zasobnikowych allSTOR VPA 500 – 1 500, za pomocą
przepływowego wymiennika ciepła. Oczywiście moŜna równieŜ zrealizować instalacje z dwoma podgrzewaczami zasobnikowymi, tzn. z podgrzewaczem biwalentnym i podgrzewaczem buforowym.
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Instalacje z solarnym wspomaganiem
ogrzewania są wykorzystywane optymalnie, gdy istnieje moŜliwość podłączenia
do nich dodatkowo odbiorników ciepła
funkcjonujących latem, jak np. basenów
kąpielowych.
Wybór systemu w przypadku nowo
budowanego domu
W przypadku nowo budowanego domu
instalację solarną moŜna juŜ uwzględnić
w fazie projektowania budynku, co pozwala na jej optymalną z nim integrację.
W przypadku systemów montowanych
w dachu moŜna przy okazji poczynić pewne oszczędności związane z jego pokryciem.
Rozporządzenie dotyczące metodyki sporządzania świadectw energetycznych zapewnia zintegrowaną ocenę zapotrzebowania na ciepło oraz zainstalowanej
techniki w gospodarstwie domowym. Instalacje solarne dzięki zmniejszeniu emisji CO2 umoŜliwiają uzyskanie korzystniejszego wskaźnika zuŜycia energii
pierwotnej dla danego budynku. Informacja ta znajduje się w świadectwie energetycznym danego budynku. Dzieki czemu w
przyszłości łatwiej jest sprzedać lub wynająć dom wyposaŜony w instalację solarną.
Technika systemowa firmy Vaillant – efektywne rozwiązania na kaŜde zapotrzebowanie

Z powodów zarówno ekologicznych, jak
i ekonomicznych powinno się planować
w kaŜdym przypadku nowo budowanego
domu integrację techniki solarnej. Jeśli
przewiduje się załoŜenie instalacji solarnej dopiero w późniejszym terminie, to na
etapie stanu surowego wznoszonego budynku, powinno się przynajmniej załoŜyć
przewody pionowe (przewód zasilający i
powrotny wraz z izolacją cieplną oraz
przewód elektryczny czujnika temperatury
kolektorów). Do regulacji ogrzewania
moŜna juŜ od razu przewidzieć regulator
solarny ze zintegrowanym modułem do
sterowania pracą instalacji grzewczej.
Wówczas poźniej wystarczy zamontować
kolektory bez potrzeby wymiany sterownika.

Wybór systemu w przypadku istniejącej instalacji grzewczej
W przypadku późniejszego zakładania instalacji solarnej najczęściej okazuje się,
Ŝe istniejąca konwencjonalna instalacja
grzewcza nie jest starsza niŜ 5 lat. W takim przypadku istniejący podgrzewacz
zasobnikowy przewaŜnie jest zbyt mały
do wykorzystywania w układach solarnych.
Z reguły nie posiada równieŜ drugiej węŜownicy do podłączenia instalacji solarnej. W takiej sytuacji moŜna przed nim
zainstalować drugi podgrzewacz zasobnikowy, współpracujący z instalacją solarną. Jest to jednak zawsze mniej zalecane rozwiązanie. Jeśli jest to tylko moŜliwe, to istniejący podgrzewacz zasobnikowy powinno się zastąpić podgrzewaczem biwalentnym lub kombinowanym.

Dobrą okazją do zastosowania techniki
solarnej jest równieŜ narawa pokrycia dachowego. W rozdziale 5 przedstawiono
wiele róŜnych koncepcji dotyczących
sposobów włączania techniki solarnej do
istniejącej juŜ instalacji grzewczej.
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Włączenie instalacji solarnej do systemu grzewczego
Decydującymi czynnikami dla efektywnego wykorzystania energii solarnej są: dobrze przemyślany projekt instalacji solarnej, fachowe pod względem instalatorskim
włączenie jej do istniejącej instalacji. Firma
Vaillant dysponująca odpowiednimi rozwiązaniami systemowymi oferuje właściwie dobrane rozwiązanie problemu, odpowiednie dla kaŜdego domu oraz dla
kaŜdego Ŝyczenia Klienta.
NiezaleŜnie, czy sprawa dotyczy nowych
budynków, czy teŜ modernizowanych,
system solarny auroTHERM moŜe
współpracować z prawie kaŜdym konwencjonalnym źródłem ciepła.
Dogrzewanie z wykorzystaniem konwencjonalnych kotłów gazowych i olejowych
Technologia kondensacyjna firmy Vaillant
wymaga mniej energii, niŜ to ma miejsce
w przypadku zwykłych kotłów gazowych.
Przy zastosowaniu specjalnego wymiennika ciepła technologia ta wykorzystuje
równieŜ ciepło zawarte w parze wodnej,
które w metodach konwencjonalnych zostaje stracone. Stosując specjalny układ
sterowania kotłów kondensacyjnych AquaKondens-System (AKS) firmy Vaillant,
moŜna wykorzystać efekty kondensacji
nawet w procesach ładowania podgrzewaczy zasobnikowych. W połączeniu z instalacją solarną kondensacyjny kocioł gazowy pracuje, zuŜywając gaz ziemny, wyłącznie w razie potrzeby dogrzania wody.
Oprócz kotłów kondensacyjnych z systemem solarnym auroTHERM mogą współpracować równieŜ pozostałe kotły z szerokiej oferty Vaillant. MoŜemy w tym
przypadku skorzystać z kotłów wiszących
z otwartą lub zamkniętą komorą spalania,
jak równieŜ kotłów stojących gazowych i
olejowych.

Stojące kotły gazowe i olejowe VK
atmoVIT exclusiv, VKK ecoVIT oraz
VKO iroVIT
Są one juŜ przygotowane do współpracy
z instalacją solarną. Posiadają moŜliwość
sterowania pracą pompy instalacji solarnej. Nie wymagają do tego celu stosowania osobnego regulatora solarnego. Wystarczy jedynie montaŜ modułu elektronicznego do podłączenia czujników temperatury. Moduł ten montowany jest wewnątrz obudowy kotła.
Wiszące kotły gazowe ecoTEC plus,
atmoTEC plus, turboTEC plus
RównieŜ kotły wiszące moŜna zintegrować z solarnym podgrzewaczem zasobnikowym do dogrzewania ciepłej wody
uŜytkowej lub wspomagania ogrzewania.
W tym celu stosuje się odpowiedni regulator solarny VRS 560 lub auroMATIC
620. Steruje on pracą instalacji solarnej
oraz procesem wspomagania instalacji
przez kocioł gazowy.

Dogrzewanie elektryczne
Elektryczne podgrzewacze przepływowe
VED E exclusiv firmy Vaillant (wyjątek
stanowi podgrzewacz VED E, wariant 27
kW) zostały zaprojektowane z myślą o
dogrzewaniu wody podgrzanej wstępnie
przez system solarny. W tym celu zostały
one wyposaŜone w czujniki temperatury
na wejściu i wyjściu oraz czujnik przepływu. Dzięki temu bardzo dokładnie utrzymują zadaną temperaturę ciepłej wody
zuŜywając przy tym tylko niezbędną ilość
energii. W ten sposób optymalnie wykorzystuje się energię słoneczną.
Temperatura wody płynącej przez podgrzewacz moŜe wynosić nawet do 60 °C.
Podgrzewacze przepływowe VED E nadają się doskonale do zdecentralizowanego
zaopatrzenia w ciepłą wodę, równieŜ wtedy, gdy pobiera się ją w kilku punktach.
Dzięki niewielkim stratom ciśnienia moŜna je montować bezpośrednio za podgrzewaczem zasobnikowym, jak równieŜ
w pobliŜu najczęściej uŜywanego punktu
poboru ciepłej wody.

Współpraca z pompami ciepła
Energia słoneczna jest magazynowana
wszędzie: w gruncie, w wodzie gruntowej
a takŜe w powietrzu. Pompy ciepła geoTHERM firmy Vaillant umoŜliwiają wykorzystywanie tej energii przez cały rok, co
stanowi doskonałe uzupełnienie energii
pozyskanej w instalacji solarnej. Pompę
ciepła włącza się do systemu grzewczego
najczęściej poprzez wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR VPA 500
– 1 500.
Współpraca pompy ciepła z instalacją solarną stwarza efekt synergii:
• Instalacja solarna, wspomagająca proces ogrzewania, uzyskuje w tym przypadku bardzo wysoką sprawność
dzięki współpracy z zaprojektowaną
dla pompy ciepła niskotemperaturową
instalacją grzewczą
• Stosowanie większych podgrzewaczy
zasobnikowych, wymaganych przez
instalację solarną, jednocześnie przyczynia się do optymalizacji warunków
pracy pompy ciepła
• Instalacja solarna, wspomagająca proces ogrzewania, poprawia naturalną
regenerację dolnego źródła ciepła i w
rezultacie moŜna osiągnąć wyŜsze
wartości wskaźnika efektywności
pompy ciepła
Pracą instalacji solarnej steruje regulator
auroMATIC 560, albo w przypadku złoŜonych systemów, jak np. instalacje do wspomagania ogrzewania, instalacje dysponujące moŜliwością stosowania dwóch pól
kolektorów, np. w kierunkach
wschód/zachód, itd., regulator auroMATIC
620/2, który ponadto moŜe realizować
proces sterowania pogodowego obiegów
grzewczych. Pompy ciepła są sterowane
zintegrowanym regulatorem, bilansującym energię.
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Czym róŜni się system solarny od
konwencjonalnej instalacji przygotowania ciepłej wody uŜytkowej?

Na co powinno się zwracać uwagę
przy doborze podzespołów stosowanych w obiegu kolektora?:

• Źródła ciepła (kolektora) nie moŜna
włączyć lub wyłączyć. Słońce nie
świeci dokładnie wtedy, kiedy potrzebne jest ciepło i nie przestaje świecić,
gdy ciepła tego jest zbyt duŜo.

• Odporna na wysokie temperatury izolacja cieplna na zasilaniu i na powrocie
obiegu kolektora.

• Z instalacją solarną zawsze współpracuje drugie źródło ciepła. Z tego powodu instalacji solarnej nie projektuje
się na pokrycie maksymalnego poboru
ciepłej wody (bezpieczeństwo zaopatrzenia) lecz bierze się pod uwagę
średnie jej zuŜycie w miesiącach letnich.
• Aby optymalnie wykorzystać energię
słoneczną, powinno się stosować duŜe
podgrzewacze zasobnikowe do magazynowania energii (warstwowy rozkład
temperatury).
• Instalacje solarne firmy Vaillant pracują
całkowicie automatycznie i z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia
w isnatalacji wysokich temperatur regulator solarny wyłącza pompę w celu jej
ochrony przed zniszczeniem. W przypadku braku odbioru ciepła i pojawienia
się w instalacji dwóch faz czynnika
grzewczego(stan ciekły i para) dodatkowa objętość wytwarzającej się pary
musi zostać przejęta przez naczynie
wzbiorcze, które z tego powodu powinno być zaprojektowane o odpowiednio duŜej wielkości (obliczenia –
patrz rozdział „Projektowanie”).

• Montowane elementy, jak np. odpowietrzniki itd. muszą być wykonane całkowicie z metalu, a jeśli nie, to w wersji
z termicznym odłączaniem (moŜliwość
odcięcia).
• Odporność wszystkich materiałów na
działanie glikolu; w szczególności nie
wolno stosować rur ocynkowanych.
• NaleŜy pamiętać przy układaniu przewodów rurowych o ich duŜej rozszerzalności cieplnej.
• Pompy, naczynia wzbiorcze oraz zawory trójdrogowe naleŜy montować
w miarę moŜliwości na powrocie.
• Stosować wyłącznie ciecz solarną firmy Vaillant (w Ŝadnym przypadku nie
wolno uŜywać innego rodzaju środków
zabezpieczających przed zamarzaniem, np. wykorzystywanych w branŜy
samochodowej).
Wszystkie podzespoły systemu solarnego, oferowane przez firmę Vaillant,
spełniają wymienione wymagania dla
tego rodzaju instalacji.

• Dla instalacji solarnych dopuszcza się
duŜy zakres temperatur. W zimie w kolektorze temperatury mogą wynosić
0
poniŜej – 20 C, natomiast przy unieruchomionej instalacji osiągają wartości około 200 0C. W przypadku stosowania rur próŜniowych, przy unieruchomionej instalacji temperatury mogą
przewyŜszać temperaturę otoczenia o
około 250 K, jeśli rury nie są napełnione, oraz o około 150 K przy rurach napełnionych. W całym obiegu kolektora
krótkotrwale mogą wystąpić tempera0
tury aŜ do ok. 130 C.
• Temperatura wody w podgrzewaczu
zasobnikowym moŜna przekraczać 60
0
C. Aby zapobiec poparzeniom, naleŜy
przewidzieć w instalacji zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody
uŜytkowej i ograniczyć w ten sposób
temperaturę np. do 60 0C.
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2 Elementy składowe
Kolektor płaski – budowa i działanie

Sercem - „siłownią” kaŜdej instalacji solarnej jest kolektor. Tutaj odbywa się właściwe „pozyskiwanie” energii słonecznej
poprzez przemianę promieniowania słonecznego na ciepło.
W ofercie Vaillant znajdują się kolektory
płaskie VFK 145 w wersji V ( do montaŜu
pionowego) oraz w wersji H (do montaŜu
poziomego) oraz kolektory VFK 135 D do
współpracy z systemem solarnym auroSTEP. Stwarza to moŜliwości bardzo zróŜnicowanego i elastycznego ustawiania kolektorów i łączenia ich w pola.
Absorber serpentynowy z czterema
bocznymi przyłączami
Nowe kolektory auroTHERM posiadają
absorber serpentynowy z czterema przyłączami. UmoŜliwia to zindywidualizowanie układu hydraulicznego pola kolektorów oraz łatwe dostosowanie ich ustawienia do wymagań klienta i istniejących
uwarunkowań. W zaleŜności od lokalnych
warunków i ilości kolektorów zasilanie i
powrót pola kolektorów moŜna usytuować
po jednej lub po dwóch stronach.

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne
Konwekcja
Odbicia na
absorberze
Odbicia na
szkle

Wiatr, deszcz, śnieg,
straty konwekcyjne

Straty wtórnego
promieniowania

Absorpcja
w szybie
Promieniowanie
dyfuzyjne
Straty w przewodach

Ciepło uŜyteczne

Straty związane z odbiciem światła oraz straty ciepła w kolektorze płaskim

Kolektory auroTHERM hydraulicznie łączy
się szybko i łatwo za pomocą specjalnych
łączników, bez konieczności stosowania
jakichkolwiek narzędzi.
Absorbery serpentynowe charakteryzują
się optymalnymi warunkami napełniania
i opróŜniania. W porównaniu z absorberami harfowymi absorbery serpentynowe
wyróŜniają się ponadto lepszym przenoszeniem ciepła oraz dobrymi właściwościami w stanie opróŜnienia. Konstrukcja
umoŜliwia całkowite wyparcie cieczy solarnej z kolektora w przypadku wytwarzania się w nim pary. śywotność cieczy solarnej wzrasta, gdyŜ przy wytwarzaniu się
pary w kolektorach w stanie stagnacji
ciecz szybko zostaje z nich wyparta i nie
jest naraŜona na dalsze obciąŜenie wysoką temperaturą.

Przenikanie promieni słonecznych przez szybę kolektora 145 V lub H.

Ułatwienia w wykonywaniu prac montaŜowych
Oprócz absorbera kolektory posiadają
równieŜ ramę i tylną ścianę, wykonane
z aluminium. Wpływa to korzystnie nie tylko na ich trwałość. PoniewaŜ powierzchnie kolektorów auroTHERM VFK 145
i 135 D są większe, niŜ w poprzednich
modelach, to konsekwentne stosowanie
aluminium pozwoliło na znaczne zmniejszenie ich cięŜaru. Przy powierzchni 2,51
m2 waŜą one tylko 38 kg. To bardzo ułatwia wykonywanie prac montaŜowych.
Równocześnie firma Vaillant opracowała
zupełnie nowy kompletny system montaŜowy i w rezultacie konieczny czas montaŜu kolektorów zmniejszył się ponad
dwukrotnie.

PLI Technika solarna

14

2 Elementy składowe
Kolektor płaski – budowa i działanie

Estetyka
Oprócz parametrów czysto technicznych
liczą się równieŜ wraŜenia estetyczne,
których dostarcza widok kolektorów na
dachu. Kolektory powinny być dostrzegane jako homogeniczna i zwracająca uwagę część dachu, a nie jako obcy, zakłócający element. Dlatego nowe kolektory auroTHERM oferują następujące zalety:
• homogeniczna powierzchnia dachu
• innowacyjny sposób ustawiania kolektorów na dachu płaskim
• uproszczony montaŜ w dachu, zapewniający harmoniczną integrację z pozostałą częścią dachu
• nowy system montaŜowy, który znacznie ułatwia i skraca czas instalacji
• w celu połączenia kolektorów w jedno
pole wystarczy tylko włoŜyć złączki
montaŜowe w gniazda wtykowe i dosunąć kolektory do siebie – nie ma potrzeby stosowania dodatkowych przewodów łączących kolektory, nie występują tutaj Ŝadne połączenia wymagające dokręcania
• uniwersalne podłączenia umoŜliwiające zasilanie pola kolektorów z jednej
lub z dwóch stron, z lewej lub z prawej
strony
• zwiększona powierzchnia kolektora do
2
2.51 m (powierzchnia brutto) i do 2.35
2
m (powierzchnia aperturowa)
• produkcja własna w zakładzie wyposaŜonych w zautomatyzowaną linię
produkcyjną z wykorzystaniem laserowej techniki zgrzewania absorbera
• zwiększenie elastyczności ustawiania
kolektorów poprzez moŜliwość stosowania ich w wersji pionowej lub poziomej

Absorber serpentynowy z miedzi i
aluminium
Wykonywane w Niemczech w ramach
własnej produkcji kolektory z absorberami
nowego typu z blachy aluminiowej, z miedzianymi przewodami rurowymi, ułoŜonymi w postaci serpentyny to kolejna,
najnowsza generacja kolektorów. Takie
rozwiązanie pozwala na uzyskanie długiej
Ŝywotności kolektora, wysokiej wydajności, a przy tym ułatwia montaŜ poprzez
ograniczenie cięŜaru konstrukcji.
Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie laserowej technologii zgrzewania umoŜliwiły przezwycięŜenie dotychczasowych
technicznych ograniczeń w produkcji absorberów. Teraz juŜ moŜna zgrzewać ze
sobą bardzo róŜne materiały, takie jak
aluminium i miedź, przy zachowaniu stawianych wymagań. Dzięki duŜej ilości
punktów zgrzewania, przypadającej na
jeden absorber, połączenie staje się nadzwyczaj trwałe i odporne na wysokie
temperatury, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków przenoszenia ciepła. Właściwa ilość materiału w połączeniu z odpowiednio duŜymi jego
przekrojami poprzecznymi kompensuje
wpływ nieco mniejszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła aluminium
w porównaniu z miedzią.
Stosowane w firmie Vaillant metody laserowego zgrzewania pozwalają zgrzewać
blachę absorbera i przewody rurowe w dolnej części absorbera, przy czym nie wpływa to negatywnie na jakość powłoki absorbera, ani jej nie uszkadza. Takiego
efektu nie moŜna uzyskać innymi technikami zgrzewania.
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2 Elementy składowe
Kolektor rurowy – budowa i działanie

Rury próŜniowe
Centralnym elementem kolektora rurowego jest rura próŜniowa. Jest to element
zoptymalizowany z punktu widzenia
geometrii i mocy. Dwa szklane cylindry
połączono ze sobą w górnej części na
kształt półkuli, a w dolnej stopiono. Między
cylindrami panuje wysoka próŜnia. Zasada działania rur próŜniowych jest bardzo
podobna do termosu. Przestrzeń, w której
panuje próŜnia stanowi bardzo dobrą izolację.
Absorber
Absorber stanowi powierzchnia wewnętrznej rurki znajdującej się w próŜni.
Została ona pokryta wysokoselektywną
warstwą azotynu aluminiowego, naniesioną metodą rozpylania jonowego. Absorber pochłania promieniowanie słoneczne, padające bezpośrednio albo po
odbiciu się od usytuowanych za rurami
zwierciadeł parabolicznych CPC.

Szkło

Zwierciadło
paraboliczne CPC

Element dobrze
przewodzący ciepło

Rury próŜniowe
z absorberem

Przepływ cieczy solarnej oraz budowa kolektora próŜniowego auroTHERM exclusiv VTK 570

Zwierciadła CPC
Zwierciadła paraboliczne CPC (Compound Parabolic Concentrator, zespolony
koncentrator paraboliczny), charakteryzujące się wysokim współczynnikiem odbicia
oraz odporne na oddziaływanie czynników
pogodowych, umoŜliwiają optymalne wykorzystanie całego promieniowania słonecznego, docierającego do kolektora.
Zwierciadła paraboliczne kolektora zbierają promieniowanie słoneczne i kierują je
na rury szklane. Następnie warstwa absorbera w kolektorze pochłania promieniowanie i przetwarza na energię cieplną.
Układ hydrauliczny kolektora
Ciepło z absorbera jest przekazywane do
miedzianych rurek w kształcie litery U i dalej do płynącej w nich cieczy solarnej, która ostatecznie transportuje je do podgrzewacza zasobnikowego. Przez kaŜdą
U-rurkę, tj. przez kaŜdą rurę kolektora
firmy Vaillant przepływa zawsze 1/6 objętości strumienia cieczy przepływającej
przez cały kolektor, co uzyskano poprzez
równoległe połączenie wszystkich U-rurek
w rozdzielaczu.

Wysoka róŜnica temperatur
Doskonała próŜniowa izolacja cieplna
przewodów rurowych oraz skupiające
zwierciadła parabolicznej CPC sprawiają,
Ŝe próŜniowe kolektory rurowe doskonale
nadają się do zastosowań, w których
wymagana jest wysoka temperatura w instalacji przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to najlepsze rozwiązanie w
przypadku wspomagania ogrzewania.
Pozwala uzyskać wysoką temperaturę
przy niewielkich stratach do otoczenia.

Promieniowanie słoneczne, padające z boku

Estetyka
Stylistyka kolektorów próŜniowych auroTHERM exclusiv VTK 570 oraz VTK 1140
umoŜliwia budowę atrakcyjnych i dobrze
wkomponowanych w otoczenie pól kolektorowych.
Promieniowanie słoneczne, padające bezpośrednio

Przewód rozdzielający oraz przewód
zbiorczy znajdują się powyŜej rurek w izolowanej cieplnie obudowie.

Promieniowanie słoneczne, padające w sposób rozproszony
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2 Elementy składowe
Współczynnik sprawności

Do celów związanych z rozwojem nowoczesnych, wysokowydajnych kolektorów,
oraz z zaprojektowaniem i oceną danej
instalacji solarnej, a takŜe w nie mniejszym stopniu z porównywaniem róŜnych
kolektorów między sobą, musi istnieć moŜliwość ilościowego określenia mocy kolektora.
Jak to juŜ pokazano na rysunku „Straty
związane z odbiciem światła oraz straty
ciepła w kolektorze płaskim” (str. 13), ilość
pozyskanej energii słonecznej w zasadniczy sposób zaleŜy od szeregu czynników
zewnętrznych (klimatycznych) i wewnętrznych (charakterystycznych dla danego kolektora oraz dla materiałów,
z których został wykonany). JuŜ tutaj moŜna łatwo stwierdzić, Ŝe niewielki jest sens
mówić o mocy kolektora, lub o jego współczynniku sprawności, bez zdefiniowania
wielu warunków wyjściowych.
W celu pełnego określenia mocy kolektora
poddaje się go całemu szeregowi znormalizowanych badań, w czasie których, aby
prawidłowo wyznaczyć jego właściwości
uŜytkowe zmienia się wiele czynników
odpowiadających kaŜdej moŜliwej sytuacji.
W rezultacie otrzymuje się pewną ilość
charakterystyk kolektora, które w praktyce, dla uproszczenia oraz dla uzyskania
lepszej poglądowości, często redukuje się
odpowiednimi metodami matematycznymi
tylko do jednej charakterystyki wynikowej.
W ten sposób wyznaczony wykres współczynnika sprawności, charakterystyczny
dla danego kolektora określa jaką część
energii promieniowania słonecznego moŜna zamienić na dającą się wykorzystać
energię cieplną, w zaleŜności od temperatury absorbera oraz od temperatury otoczenia.
Współczynnik sprawności kolektora zmienia się, więc ostatecznie w zaleŜności od
jednostkowego natęŜenia promieniowania
słonecznego oraz od róŜnicy temperatur
absorbera i otoczenia. Z tego powodu nie
moŜna go nigdy podawać jako jednej, stałej wartości, lecz trzeba przedstawić w postaci odpowiedniej krzywej na wykresie!
RównieŜ naleŜy pamiętać o związku
współczynnika sprawności z powierzchnią kolektora, a konkretnie o tym, jakie
powierzchnie przyjęto jako odbiorniki promieniowania słonecznego przy wyznaczaniu jego wykresów. Współczynnik sprawności odniesiony do powierzchni netto jest
zawsze o kilka punktów procentowych
większy, niŜ odniesiony do powierzchni
brutto (definicje powierzchni zamieszczono poniŜej). Aby moŜna było szybo i łatwo
porównać dwa kolektory, zaleca się wy-

RóŜnica temperatur (kolektor - otoczenie) [K]
Całkowite jednostkowe natęŜenie promieniowania słonecznego: E = 1 000 W/m2
Przykład wykresu współczynników sprawności kolektorów auroTHERM
(powierzchnia odniesienia: powierzchnia aperturowa).

brać pewien charakterystyczny punkt na
wykresach ich współczynników sprawności (patrz rysunek zamieszczony powyŜej.
Punkt ten ustala się celowo w taki sposób,
aby znajdował się on moŜliwie najbliŜej
późniejszego zakresu pracy danego kolektora.
Nieprawidłowe porównywanie jakości kolektorów, tzn. takie, przy którym nie jest
znana powierzchnia odniesienia, doprowadziło do sytuacji, Ŝe wg normy EN
12975 od 2006 roku wymaga się, aby podawać moc maksymalną kolektora. Wielkość tę wyznacza się przy jednostkowym
natęŜeniu promieniowania słonecznego
2
1 000 W/m i przedstawia równieŜ w postaci krzywej w zaleŜności od róŜnicy
temperatur między kolektorem i otoczeniem. PoniewaŜ moc kolektora zaleŜy od
jego powierzchni, to równieŜ z tej wielkości
moŜna korzystać do porównywania kolektorów tylko wtedy, gdy ich powierzchnie
są identyczne.

Wskazówka:
W nomenklaturze stosowanej w odniesieniu do kolektorów auroTHERM, przy określonych warunkach moc
kolektora podaje się w dW. Dla przykładu moc kolektora
auroTHERM VFK 145 wynosi np. 1450 W..

W związku z koniecznością dokładnego
opisu właściwości kolektora waŜne są
następujące pojęcia:
• Współczynnik sprawności kolektora
Bezwymiarowy lub podawany w %
współczynnik sprawności kolektora η
(eta) przedstawia stosunek mocy cieplnej odprowadzonej z kolektora do mocy docierającego promieniowania słonecznego. Jego wartość zaleŜy przede
wszystkim od róŜnicy temperatur kolektora i otoczenia, od chwilowej jednostkowej mocy promieniowania słonecznego, jak równieŜ od sposobu budowy
samego kolektora. Do jego matematycznego opisu wykorzystuje się wskaźniki k1 i k2. Ich podawanie jest sensowne jedynie wtedy, gdy jednocześnie
zostaną określone warunki wyjściowe
(jednostkowa moc promieniowania
słonecznego oraz róŜnica temperatur),
a takŜe przy zdefiniowaniu załoŜonej
powierzchni kolektora!
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Współczynnik sprawności

• Optyczny współczynnik sprawności
kolektora
Optyczny współczynnik sprawności kolektora η0 (eta zero) odpowiada punktowi przecięcia krzywej wykresu współczynnika sprawności ze współrzędną
pionową. Jest to maksymalnie moŜliwa
wartość współczynnika sprawności
i definiuje się ją jako iloczyn optycznych
właściwości osłony (płyty szklanej) oraz
zdolności pochłaniania promieniowania
słonecznego przez absorber. Decydujące w praktyce o wydajności kolektora
straty termiczne nie mają Ŝadnego
wpływu na wartość optycznego współczynnika sprawności, ani teŜ w tym
przypadku nie ma potrzeby ich określania. Opisuje się je wskaźnikami k1 i k2.
Podawanie, zatem wartości optycznego lub maksymalnego współczynnika
sprawności w Ŝadnym przypadku nie
stanowi wystarczającej podstawy do
formułowania wypowiedzi o rzeczywistej sprawności danego kolektora!
• k1 (liniowy wskaźnik przenikania
2
ciepła) [W/m x K]
W przypadku niewielkich róŜnic temperatur kolektora i otoczenia następuje
wzrost strat ciepła, a w konsekwencji
obniŜenie się wykresu współczynnika
sprawności, w przybliŜeniu liniowo,
i problem ten moŜna scharakteryzować
ilościowo przy pomocy wskaźnika k1.
Wskazówka:
PoniewaŜ w takim zakresie temperatur często stosuje
się kolektory płaskie, to wskaźnik k1 posiada stosunkowo duŜe znaczenie przy opisie sprawności takiego
właśnie kolektora. Jako wskaźnik strat, powinien on
mieć w przypadku dobrych kolektorów moŜliwie niską
wartość.

• k2 (kwadratowy wskaźnik strat ciepła) [W/m2 x K2]
Z powodu wykładniczej zaleŜności promieniowania cieplnego od temperatury
straty ciepła silnie wzrastają wraz ze
zwiększaniem się róŜnicy temperatur
kolektora i otoczenia. W tym zakresie
wykres współczynnika sprawności
róŜni się coraz bardziej od przebiegu
liniowego. Do ilościowego scharakteryzowania właściwości współczynnika
sprawności kolektora w takim przypadku wykorzystuje się kwadratowy
wskaźnik strat ciepła k2.

Powierzchnia absorbera

Powierzchnia aperturowa

Powierzchnia brutto

Wskazówka:
Z tego powodu w praktyce, w przypadku wysokich
róŜnic temperatur, wskaźnik k2 posiada pierwszeństwo
przy ocenie sprawności kolektora. Jako wskaźnik
strat ciepła powinien on mieć w dobrych kolektorach
równieŜ moŜliwie niską wartość.

• Temperatura stagnacji/temperatura
unieruchomienia
Temperatura stagnacji lub inaczej temperatura stanu unieruchomienia jest to
najwyŜsza temperatura, jaką osiąga
kolektor. ZaleŜy ona kaŜdorazowo od
aktualnego jednostkowego natęŜenia
promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni kolektora.
W sytuacji, gdy instalacja solarna nie
oddaje w ogóle pozyskiwanego ciepła,
to cała energia pozostaje w kolektorze
i powoduje duŜy wzrost temperatury.
Wzrost temperatury kończy się, gdy
cała moc cieplna jest tracona do otoczenia.
Wskazówka:
PoniewaŜ w praktyce wiele parametrów charakterystycznych kolektora wyznacza się w odniesieniu do
jego powierzchni, to w kaŜdym przypadku naleŜy o
tym pamiętać i podawać rodzaj powierzchni w stosunku, do której daną wielkość określono.
Do prawidłowego technicznie zdefiniowania właściwości kolektora stosuje się jeszcze inne, tutaj nieopisane wskaźniki. W tym miejscu zwraca się jedynie
uwagę na zamieszczone w dodatku normy, obowiązujące przy certyfikacji kolektora.

Powierzchnie kolektora
• Powierzchnia brutto
Powierzchnia kolektora wynikająca
z jego wymiarów zewnętrznych (wraz
z ramą).
• Powierzchnia netto
Powierzchnia skuteczna (powierzchnia
absorbera), która jest pokryta selektywną powłoką i przy pionowym kierunku
padania promieni słonecznych nie pozostaje zacieniona. Powszechnie określa się ją równieŜ nazwą: powierzchnia
efektywna.
• Powierzchnia aperturowa
Powierzchnia wlotu promieni słonecznych. Przy jej wyznaczaniu uwzględnia
się równieŜ wbudowane elementy kolektora, umieszczone pod szklaną osłoną, zacieniające absorber. W przypadku kolektorów płaskich, przy których
powierzchnia netto nie jest zacieniana,
powierzchnia aperturowa jest identyczna z powierzchnią netto.
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2 Elementy składowe
Kolektor – działanie i montaŜ

MontaŜ kolektora
Jedną z najwaŜniejszych cech kolektora
jest łatwość montaŜu. W tym celu poniŜej
zostaną wyjaśnione najwaŜniejsze pojęcia związane montaŜem i ustawianiem
kolektora.
• MontaŜ na dachu
MontaŜ kolektora ponad uszczelniającą płaszczyzną dachu. Do zainstalowania kolektora na dachu wykorzystuje się tak zwane kotwy dachowe lub
inaczej kotwy krokwiowe.
Ten rodzaj montaŜu idealnie nadaje się
do stosowania w przypadku wszystkich
kolektorów auroTHERM firmy Vaillant.
• MontaŜ w dachu
MontaŜ kolektora w uszczelniającej
płaszczyźnie dachu. Działanie uszczelniające dachu w tym przypadku częściowo przejmuje na siebie kolektor.

Kolektor powinien:

Ten rodzaj montaŜu jest moŜliwy do
stosowania tylko w przypadku płaskich
kolektorów auroTHERM VFK 145.
• Swobodne ustawienie
MontaŜ kolektora na powierzchniach
płaskich (np. na płaskich dachach,
w ogrodzie, …).
Ten rodzaj montaŜu idealnie nadaje się
do stosowania w przypadku wszystkich
kolektorów auroTHERM firmy Vaillant.
• MontaŜ na fasadzie
MontaŜ kolektorów na fasadzie budynku.
Ten rodzaj montaŜu jest moŜliwy do
stosowania tylko w przypadku próŜniowych kolektorów rurowych auroTHERM
VTK 570 i VTK 1140.
• Ustawienie pionowe
Rodzaj montaŜu, przy którym kolektor
jest nachylony w kierunku krótszego

boku, ogólnie określany równieŜ jako
„wysokokrawędziowy” lub „pionowy”.
• Ustawienie poziome
Rodzaj montaŜu, przy którym kolektor
jest nachylony w kierunku dłuŜszego
boku, ogólnie określany równieŜ jako
„płaski”, „poziomy” lub „poprzeczny”.
W odniesieniu do kolektora płaskiego
VFK 135 D w systemie solarnym auroSTEP obowiązuje zasada, Ŝe moŜna
go montować tylko w układzie poziomym, gdyŜ przy wyłączonej pompie
tylko w takim ustawieniu jego wewnętrzna geometria przewodów rurowych umoŜliwia całkowite opróŜnienie z
cieczy solarnej.
Poziomy montaŜ próŜniowych kolektorów rurowych auroTHERM VTK 570 i
1140 nie jest dopuszczalny.

Praktyczna realizacja na przykładzie kolektorów auroTHERM firmy Vaillant
Kolektory VFK 145
Kolektory exclusiv VTK 570/1140

• PróŜniowy kolektor rurowy z bezpośrednim
przepływem
Przetwarzać moŜliwie duŜo promieniowania sło- Selektywny wysokowydajny absorber aluminiowy • Selektywny absorber z powierzchnią pokrytą
necznego na ciepło
z powłoką nanoszoną próŜniowo
warstwą azotynu aluminiowego, naniesioną
metodą rozpylania jonowego, o bardzo dobrym
pochłanianiu promieniowania słonecznego
Nadzwyczaj niskie straty ciepła (liniowy wskaźnik
Pozyskiwać wydajnie energię słoneczną równieŜ Tylna ścianka aluminiowa z izolacją o bardzo niprzenikania ciepła k1 = 0.885 W/m2K) uzyskany
przy niskich temperaturach zewnętrznych
skim współczynniku przewodzenia
dzięki wytworzeniu wysokiej próŜni rzędu 10-6 bara)

Funkcjonować równieŜ przy promieniowaniu
rozproszonym

• Cylindryczny absorber pochłania promieniowanie słoneczne niezaleŜnie od kąta jego padania
Wysokowydajny, pełnopowierzchniowy absorber
• Zwierciadło paraboliczne CPC, usytuowane
z powłoką nanoszoną próŜniowo
pod rurami próŜniowymi, umoŜliwia wykorzystanie całego wpadającego promieniowania
słonecznego

Wykazywać maksymalną przepuszczalność
światła poprzez swoją osłonę, przy jednoczes- Wykonanie osłony w postaci ochronnej szyby sonym zachowaniu jej wysokiej obciąŜalności me- larnej o grubości 3.2 mm
chanicznej
Spełnia wymagania normy DIN EN 12975 oraz
Być niezawodnym
posiada certyfikat „Solar Keymark”

Rury ze szkła borokrzemowego, zachowujące
szczelność próŜniową przez długi okres. Brak
połączenia metal-szkło

Spełnia wymagania normy DIN EN 12975 oraz
posiada certyfikat „Solar Keymark”
Elegancka stylistyka; kolory: czarny i aluminium
Rama z eloksalowanego aluminium z absorberem
Wyglądać estetycznie i harmonijnie wtapiać się
z powłoką naniesioną proszkowo; jednolite pole
sprawiającym wraŜenie, Ŝe jest koloru ciemnograw otoczenie
kolektorów, uzyskane dzięki zastosowaniu estenatowego
tycznych łączników optycznych
Być długowiecznym i odpornym na działanie
Aluminium odporne na działanie wody morskiej, Wysokoselektywna powłoka absorbera, umieszczynników pogodowych oraz wysokich tempera- uszczelnienia silikonowe, odporne na oddziały- czona w rurce próŜniowej, zwierciadło pokryte
tur
wanie czynników pogodowych
powłoką ceramiczną o długiej Ŝywotności
Nadaje się do montaŜu na dachu, w dachu oraz Nadaje się do osadzania na dachu, w dachu
moŜna go ustawiać swobodnie
oraz moŜna go ustawiać swobodnie
Dostępna jest wersja H do montaŜu poziomego Zasilanie i powrót kolektora moŜna wzajemnie
oraz wersja V do montaŜu pionowego
zamieniać i dowolnie wybierać
Być łatwy w montaŜu niezaleŜnie od lokalizacji
4 przyłącza hydrauliczne, usytuowane z boku,
MoŜliwość wymiany rur próŜniowych bez komoŜliwość podłączenia przewodów z jednej lub z nieczności opróŜniania obiegu solarnego, gdyŜ
dwóch stron, moŜliwość podłączenia zasilania z zastosowano metodę „suchego włączenia” do
lewej lub prawej strony
układu hydraulicznego kolektora
Absorber serpentynowy funkcjonuje w stanie całPracować niezawodne równieŜ w przypadku czękowitego opróŜnienia w przypadku powstawania Stosowanie części składowych odpornych na
stego występowania braku odbioru ciepła i fazy
pary; stosowanie części składowych odpornych działanie wysokich temperatur
stagnacji
na działanie wysokich temperatur

Wymagania stawiane wysokowydajnym kolektorom słonecznym.
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektor płaski auroTHERM VFK 145 H
Charakterystyka wyrobu

Cechy szczególne
• Kolektor z homogeniczną szklaną powierzchnią; powierzchnia brutto 2.51 m2
• Solarna szyba ochronna o grubości
3.2 mm
• Solarne wspomaganie przygotowania
ciepłej wody oraz wspomaganie ogrzewania
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym, w dachu oraz na dachu płaskim
• Przystosowany do montaŜu poziomego
• Rama aluminiowa, eloksalowana na
czarno
Budowa i wyposaŜenie
• Wykonany z aluminium i miedzi absorber serpentynowy z wysokoselektywną
powłoką
• Folia ochronna do zabezpieczenia kolektora podczas montaŜu i uruchomienia (moŜliwe uruchomienie równieŜ w
czasie dnia słonecznego).
• Mała wysokość zabudowy
• Mała masa
Wskazówka:
NaleŜy stosować tylko oryginalną ciecz solarną firmy
Vaillant, gdyŜ w przeciwnym razie traci się prawa wynikające z gwarancji.

Strata ciśnienia [mbar]

Kolektor płaski auroTHERM VFK 145 H
(ustawienie poziome)

Współczynnik sprawności [%]

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

Kolektor płaski auroTHERM VFK 145 H

Nr zamówienia 0010004457

Jednostka auroTHERM VFK 145 H

Powierzchnia (brutto, aperturowa/netto)

m2

Pojemność absorbera

l

2.16

Średnica przyłącza

DN

16 (G ¾”)

Grubość izolacji cieplnej

mm

40

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

Współczynnik transmisji światła solarnej szyby
ochronnej τ (tau)

%

91

Współczynnik pochłaniania absorbera α (alfa)

%

95

Współczynnik emisji absorbera ε (epsilon)

%

5

Średnica tulejki pomiarowej czujnika temperatury

mm

6

Temperatura w stanie unieruchomienia (według
prEN 12975-2, c < 1 m/s)

°C

171

Współczynnik sprawności η0 (wg EN 12 975)

%

80.1

Liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1

W/(m2 x K) 3.32

Kwadratowy wskaźnik strat ciepła k2

W/(m2 x K2) 0.023

2.51/2.35/2,33

Wymiary kolektora
Wysokość

mm

1 233

Szerokość

mm

2 033

Głębokość

mm

80

Masa

kg

38

2

NatęŜenie promieniowania słonecznego [W/m ]
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektor płaski auroTHERM VFK 145 V
Charakterystyka wyrobu

Cechy szczególne
• Kolektor z homogeniczną szklaną powierzchnią; powierzchnia brutto 2.51 m2
• Solarna szyba ochronna o grubości
3.2 mm
• Solarne wspomaganie przygotowania
ciepłej wody oraz wspomaganie ogrzewania
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym, w dachu oraz na dachu płaskim
• Do montaŜu pionowego
• Rama aluminiowa, eloksalowana na
czarno
Budowa i wyposaŜenie
• Wykonany z aluminium i miedzi absorber serpentynowy z wysokoselektywną
powłoką
• Folia ochronna do zabezpieczenia kolektora podczas montaŜu i uruchomienia (moŜliwe uruchomienie równieŜ w
czasie dnia słonecznego).
• Mała wysokość zabudowy
• Mała masa
Wskazówka:
NaleŜy stosować tylko oryginalną ciecz solarną firmy
Vaillant, gdyŜ w przeciwnym razie traci się prawa wynikające z gwarancji.

Strata ciśnienia [mbar]

Kolektor płaski auroTHERM VFK 145 V
(ustawienie pionowe)

Współczynnik sprawności [%]

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

Kolektor płaski auroTHERM VFK 145 V

Nr zamówienia 0010004455

Jednostka auroTHERM VFK 145 H

Powierzchnia (brutto, aperturowa/netto)

m2

2.51/2.35/2,33

Pojemność absorbera

l

1,85

Średnica przyłącza

DN

16 (G ¾”)

Grubość izolacji cieplnej

mm

40

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

Współczynnik transmisji światła solarnej szyby
ochronnej τ (tau)

%

91

Współczynnik pochłaniania absorbera α (alfa)

%

95

Współczynnik emisji absorbera ε (epsilon)

%

5

Średnica tulejki pomiarowej czujnika temperatury

mm

6

Temperatura w stanie unieruchomienia (według
prEN 12975-2, c < 1 m/s)

°C

171

Współczynnik sprawności η0 (wg EN 12 975)

%

79

Liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1

W/(m2 x K) 2,414

Kwadratowy wskaźnik strat ciepła k2

W/(m2 x K2) 0.049

Wymiary kolektora
2

NatęŜenie promieniowania słonecznego [W/m ]

Wysokość

mm

2 033

Szerokość

mm

1 233

Głębokość

mm

80

Masa

kg

38
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektor płaski auroTHERM VFK 135 D
Charakterystyka wyrobu – kolektor do systemu solarnego auroSTEP

Cechy szczególne
• Kolektor z homogeniczną szklaną powierzchnią; powierzchnia brutto 2.51 m2
• Solarna szyba ochronna o grubości
3.2 mm
• Solarne wspomaganie przygotowania
ciepłej wody w systemi auroSTEP
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym
• Tylko do montaŜu poziomego!
• Rama aluminiowa, eloksalowana na
czarno
Budowa i wyposaŜenie
• Wykonany z aluminium i miedzi absorber serpentynowy z wysokoselektywną
powłoką
• Folia ochronna do zabezpieczenia kolektora podczas montaŜu i uruchomienia (moŜliwe uruchomienie równieŜ w
czasie dnia słonecznego).
• Mała wysokość zabudowy
• Mała masa
Wskazówka:
NaleŜy stosować tylko oryginalną ciecz solarną firmy
Vaillant, gdyŜ w przeciwnym razie traci się prawa wynikające z gwarancji.

Kolektor płaski auroTHERM VFK 135 D

Nr zamówienia 0010007209-2S25 (pakiet)

Jednostka auroTHERM VFK 135 D

Powierzchnia (brutto, aperturowa/netto)

m2

Pojemność absorbera

l

1,35

Średnica przyłącza

DN

10

Grubość izolacji cieplnej

mm

40

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

Współczynnik transmisji światła solarnej szyby
ochronnej τ (tau)

%

91

Współczynnik pochłaniania absorbera α (alfa)

%

95

Współczynnik emisji absorbera ε (epsilon)

%

5

Średnica tulejki pomiarowej czujnika temperatury

mm

6

Temperatura w stanie unieruchomienia (według
prEN 12975-2, c < 1 m/s)

°C

176

Współczynnik sprawności η0 (wg EN 12 975)

%

80.1

Liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1

W/(m2 x K) 3.76

Kwadratowy wskaźnik strat ciepła k2

W/(m2 x K2) 0.012

2.51/2.35/2,33

Wymiary kolektora
Wysokość

mm

1 233

Szerokość

mm

2 033

Głębokość

mm

80

Masa

kg

37
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie VFK 145 H i V oraz VFK 135 D
Charakterystyka wyrobu

Szerokość absorbera = 1 178

Długość absorbera = 1 978

Długość absorbera = 1 178

Kolektor auroTHERM VFK 145 H i VFK 135 D

Szerokość absorbera = 1 178

Kolektor auroTHERM 145 V
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektor rurowy auroTHERM exclusiv VTK 570/2
Charakterystyka wyrobu

Cechy szczególne
• PróŜniowy kolektor rurowy z bezpośrednim przepływem
• Rura kolektora o konstrukcji z dwoma
warstwami szkła borokrzemowego, odpornego na uderzenia gradu
• MoŜliwość wymiany rur w systemie gotowym do pracy (metoda suchego włączenia)
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym, na fasadzie oraz na dachu płaskim

Współczynnik sprawności [%]

Budowa
• Zwierciadło paraboliczne CPC z powłoką ceramiczną, efektywne i odporne
na oddziaływanie czynników pogodowych
• Absorber o duŜej Ŝywotności, z wysokoselektywną powłoką z azotynu aluminiowego, naniesioną metodą rozpylania jonowego
• Uchwyty transportowe (2 szt.) dla ułatwienia przenoszenia kolektorów
• Folia ochronna do zabezpieczenia kolektora podczas montaŜu i uruchomienia (moŜliwe uruchomienie równieŜ w
czasie dnia słonecznego).
• Identyfikacja utraty próŜni za pomocą
gettera barowego

2

NatęŜenie promieniowania słonecznego [W/m ]

Kolektor rurowy auroTHERM exclusiv VTK 570/2

auroTHERM exclusiv
VTK 570/2

Nr zamówienia 0010002225

Jednostka

Powierzchnia (brutto, aperturowa/netto)

m2

1.16/1.0

Pojemność kolektora

l

0.9

Średnica przyłącza

DN

15 (G ¾”)

Izolacja cieplna: wysoka próŜnia

bar

10-8

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

Zwierciadło paraboliczne; współczynnik odbicia p

%

85

Współczynnik pochłaniania absorbera α (alfa)

%

93.5

Współczynnik emisji absorbera ε (epsilon)

%

<6

Średnica tulejki pomiarowej czujnika temperatury

mm

6

Temperatura w stanie unieruchomienia (według
prEN 12975-2, c < 1 m/s)

°C

272

Współczynnik sprawności η0 (wg EN 12 975)

%

64.2

Liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1

W/(m2 x K) 0.885

Kwadratowy wskaźnik strat ciepła k2

W/(m2 x K2) 0.001

Wymiary kolektora
Wysokość

mm

1 650

Szerokość

mm

700

Głębokość

mm

110

Masa

kg

19
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3 Charakterystyka wyrobów – próŜniowy kolektor rurowy auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Charakterystyka wyrobu

Cechy szczególne
• PróŜniowy kolektor rurowy z bezpośrednim przepływem
• Rura kolektora o konstrukcji z dwoma
warstwami szkła borokrzemowego, odpornego na uderzenia gradu
• MoŜliwość wymiany rur w systemie gotowym do pracy (metoda suchego włączenia)
• MoŜliwość montaŜu na dachu skośnym, na fasadzie oraz na dachu płaskim

Współczynnik sprawności [%]

WyposaŜenie
• Zwierciadło paraboliczne CPC z powłoką ceramiczną, efektywne i odporne
na oddziaływanie czynników pogodowych
• Absorber o duŜej Ŝywotności, z wysokoselektywną powłoką z azotynu aluminiowego, naniesioną metodą rozpylania jonowego
• Uchwyty transportowe (2 szt.) dla ułatwienia przenoszenia kolektorów
• Folia ochronna do zabezpieczenia kolektora podczas montaŜu i uruchomienia (moŜliwe uruchomienie równieŜ w
czasie dnia słonecznego).
• Identyfikacja utraty próŜni za pomocą
gettera barowego

2

NatęŜenie promieniowania słonecznego [W/m ]

Kolektor rurowy auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

auroTHERM exclusiv
VTK 1140/2

Nr zamówienia 0010002226

Jednostka

Powierzchnia (brutto, aperturowa/netto)

m2

2.30/2.0

Pojemność kolektora

l

1.8

Średnica przyłącza

DN

15 (G ¾”)

Izolacja cieplna: wysoka próŜnia

bar

10-8

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

Zwierciadło paraboliczne; współczynnik odbicia p

%

85

Współczynnik pochłaniania absorbera α (alfa)

%

93.5

Współczynnik emisji absorbera ε (epsilon)

%

<6

Średnica tulei pomiarowej czujnika temperatury

mm

6

Temperatura w stanie unieruchomienia (według
prEN 12975-2, c < 1 m/s)

°C

272

Współczynnik sprawności η0 (wg EN 12 975)

%

64.2

Liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1

W/(m2 x K) 0.885

Kwadratowy wskaźnik strat ciepła k2

W/(m2 x K2) 0.001

Wymiary kolektora
Wysokość

mm

1 650

Szerokość

mm

1 390

Głębokość

mm

110

Masa

kg

37
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3 Charakterystyka wyrobów – próŜniowy kolektor rurowy auroTHERM exclusiv VTK 570/2 i VTK
1140/2
Wymiary gabarytowe
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
MontaŜ na dachu skośnym– przegląd i wykaz materiałów

MontaŜ na dachu jest klasycznym, tzn.
najczęstszym i najłatwiejszym rodzajem
montaŜu, kiedy to kolektory zakłada się
na specjalnych szynach umieszczonych
na uchwytach ponad pokryciem dachu.
Na zamieszczonym obok rysunku oraz
w poniŜszej tabeli oprócz elementów mechanicznych dodatkowo pokazano zestawy elementów hydraulicznych oraz zestawy elementów przyłączeniowych, które
naleŜy zamówić do kaŜdego kolektora, w
zaleŜności od sposobu montaŜu i ustawienia.
Szczegółowe zestawienie poszczególnych
elementów podano w rozdziale dotyczącym projektowania instalacji.

Zestaw mocujący do montaŜu na dachu (tutaj: kolektor w ustawieniu pionowym) wraz z zestawami elementów
hydraulicznych i montaŜowych.

Poz. Nazwa

Szt.

Nr wyrobu (zestawu)
0020059899 (do pionowego ustawienia kolektorów typ V)
0020059898 (do poziomego ustawienia kolektorów typ H)

1

Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora

2

2

Króciec zasilający (z tulejką pomiarową czujnika temperatury kolektora)

1

3

Króciec powrotny

1

4

Zaślepka dolna

1

5

Zaślepka górna (z odpowietrznikiem ręcznym)

1

6

Zawleczka ustalająca

4

7

Zestaw uchwytów krokwiowych (typ P do dachówki falistej)

4

0020055174

8

Zestaw uchwytów krokwiowych (typ S do dachówki płaskiej)

4

0020055184

9

Uniwersalna śruba do róŜnych pokryć dachowych

4

0020059897

10

Złączki hydrauliczne

2

11

Zawleczka ustalająca

4

12

Kolektor

1

0020059892 (Złączki do podłączenia jednego pola kolektorów)

0020055181 (Łącznik kolejnego kolektora)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Wykaz materiałów do montaŜu na dachu skośnym
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
MontaŜ na dachu skośnym– przegląd i wykaz materiałów

WyposaŜenie dodatkowe

Nazwa

Nr zamówienia

Nowość Zestaw uchwytów krokwiowych typu P (dachówka falista) do kolektorów
2009 auroTHERM VFK 145 V i H oraz VFK 135 D
montaŜ na dachu skośnym
składający się z: 4 uchwytów krokwiowych
Wskazówka:
do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych

0020055174

Zestaw rozszerzający uchwytów krokwiowych typu P (dachówka falista) do
kolektorów auroTHERM VFK 145 H oraz VFK 135 D (wymagany przy montaŜu dwóch kolektorów jeden nad drugim),
montaŜ na dachu skośnym
0020059896
składający się z: 2 uchwytów krokwiowych
Wskazówka:
do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych
Nowość Zestaw uchwytów krokwiowych typu S (gont, dachówka płaska) do kolek2009 torów auroTHERM VFK 145 V i H oraz VFK 135 D
montaŜ na dachu skośnym
składający się z: 4 uchwytów krokwiowych
Wskazówka:
do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych

0020055184

Zestaw rozszerzający uchwytów krokwiowych typu S (gont, dachówka płaska) do kolektorów auroTHERM VFK 145 H i VFK 135 D (wymagany przy
montaŜu dwóch kolektorów jeden nad drugim),
montaŜ na dachu skośnym
0020059895
składający się z: 2 uchwytów krokwiowych
Wskazówka:
do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych
Nowość Uniwersalne śruby do montaŜu kolektorów na róŜnych rodzajach pokryć
2009 dachowych do kolektorów auroTHERM VFK 145 V i H
składający się z: 4 śrub prętowych z nakrętkami, kołnierzami uszczelniającymi
pokrycie dachowe i uchwytami; uniwersalny w zastosowaniu
Wskazówka:
do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych

0020059897

Nowość Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora VFK 145 H (ustawienie
2009 poziome)
0020059898
składający się z 2 listew aluminiowych, eloksalowanych na czarno
Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora VFK 145 V (ustawienie
pionowe)
0020059899
składający się z 2 listew aluminiowych, eloksalowanych na czarno
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 V
MontaŜ w dachu – przegląd i wykaz materiałów

W przypadku dachu skośnego kolektor
VFK 145 V moŜe równieŜ zostać wbudowany w połać dachową. Kolektor z odpowiednim zestawem montaŜowym zastę-

puje w tym przypadku część pokrycia dachowego. Niewielka głębokość kolektora
(80mm) sprawia, Ŝe zostaje on idealnie
wkomponowany w powierzchnię dachu.

Do tego typu instalacji niezbędne są pokazane na poniŜszych rysunku elementy
hydrauliczne oraz montaŜowe i uszczelnienia połaci dachowej.

Zestaw mocujący do montaŜu kolektorów w dachu skośnym
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 V
MontaŜ w dachu – przegląd i wykaz materiałów

Nachylenie dachu
22° – 75°

Ilość kolektorów

2
Szt.

Zawleczka ustalająca

4

2

Króciec zasilający (z tulejką pomiarową czujnika temperatury kolektora)

1

3

Króciec powrotny

1

4

Zaślepka dolna

1

5

Zaślepka górna (z odpowietrznikiem ręcznym)

1

6

Złączki hydrauliczne

2

7

Zawleczka ustalająca

4

8

Kolektor

2

9

Listwa

10

Blacha osłonowa, kąt nachylenia dachu 15° – 22° (brak w ofercie)

11

Łącznik blachy osłonowej, górny

1

12

Blacha osłonowa, prawa

1

13

Blacha osłonowa, lewa

1

14

Blacha osłonowa, zestaw rozszerzający

–

15

Blacha osłonowa do 2 kolektorów, kąt nachylenia dachu 15° – 22° (brak w
ofercie)

–

16

Blacha osłonowa do 3 kolektorów, kąt nachylenia dachu 15° – 22° (brak w
ofercie)

–

17

Boczna blacha osłonowa, prawa

1

18

Boczna blacha osłonowa, lewa

1

19

Kształtka zakończeniowa

3

20

Przednia blacha osłonowa, środkowa

–

21

Przednia blacha osłonowa, prawa

1

22

Przednia blacha osłonowa, lewa

1

23

Blacha osłonowa, pośrednia

1

24

Deska podporowa

1

25

Łącznik blachy osłonowej, dolny

3

26

Łata dachowa

3

27

Opaska zaciskowa, wewnętrzna

9

28

Zestaw śrub (nr 1 – 5) (TX 25)

29

Nr zest.
0020065268

1

0020055181

Poz. Nazwa

2
–

Śruba nr 1

28

Śruba nr 2

17

Śruba nr 3

10

Śruba nr 4

10

Śruba nr 5

3

Opaska zaciskowa, zewnętrzna

10

0020055196

Zestaw do montaŜu dwóch kolektorów VFK 145 V w dachu skośnym

Zestaw mocujący do montaŜu kolektorów VFK 145 V (ustawienie pionowe)
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
MontaŜ na dachu płaskim – przegląd i wykaz materiałów

Przy montaŜu na dachu płaskim lub swobodnym ustawianiu kolektory mocuje się
na specjalnych wspornikach, ustawianych

na płaskich powierzchniach. Wsporniki
moŜna przymocować do konstrukcji da-

chu lub obciąŜyć je specjalnymi wannami
odpowiednio wypełnionymi Ŝwirem.

Elementy do montaŜu kolektorów na dachu płaskim

Poz. Nazwa

Szt.

Nr wyrobu (zestawu)
0020059901 (komplet do kolektorów VFK 145 V ustawienie pionowe)
0020059900 (komplet do kolektorów VFK 145 H ustawienie poziome)

1

Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora

2

2

Króciec zasilający (z tulejką pomiarową czujnika temperatury kolektora)

1

3

Króciec powrotny

1

4

Zaślepka dolna

1

5

Zaślepka górna (z odpowietrznikiem ręcznym)

1

6

Zawleczka ustalająca

4

7

Wspornik z uchwytami montaŜowymi

1

0020055206 (do kolektorów VFK 145 V ustawienie pionowe)
0020055207 (do kolektorów VFK 145 H ustawienie poziome)

8

Wspornik specjalny do systemu auroSTEP

2

Brak w ofercie

9

Wanny obciąŜające do wypełnienia Ŝwirem (opcja)

2
3

10

Element mocujący wanny

2

11

Złączki hydrauliczne

2

12

Zawleczka ustalająca

4

13

Kolektor

1

0020059892 (złączki do podłączenia jednego pola kolektorów)

0020059904 (zestaw 2 wanien)
0020059905 (zestaw 3 wanien)
0020055181 (łącznik kolejnego kolektora)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Wykaz materiałów do montaŜu na dachu płaskim
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
MontaŜ na dachu płaskim – przegląd i wykaz materiałów

WyposaŜenie dodatkowe

Nazwa

Nr zamówienia

Nowość
2009 Wspornik do montaŜu na dachu płaskim lub swobodnego ustawienia (do
kolektorów VFK 145 V ustawienie pionowe),
składający się z: wspornika aluminiowego wraz uchwytami montaŜowymi; moŜliwość wyboru kąta nachylenia 30°, 45° i 60°,
0020055206
Wskazówka:
dobierając ilość wsporników stosujemy zawsze o jeden wspornik więcej niŜ ilość
kolektorów w rzędzie; do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych
Nowość Wspornik do montaŜu na dachu płaskim lub swobodnego ustawienia (do
2009 kolektorów VFK 145 H ustawienie poziome),
składający się z: wspornika aluminiowego wraz uchwytami montaŜowymi; moŜliwość wyboru kąta nachylenia 30°, 45° i 60°,
0020055207
Wskazówka:
dobierając ilość wsporników stosujemy zawsze o jeden wspornik więcej niŜ ilość
kolektorów w rzędzie; do zainstalowania kolektorów niezbędny jest komplet listew montaŜowych
Nowość Wanny obciąŜające do wypełnienia Ŝwirem, do montaŜu kolektorów na da2009 chu płaskim lub swobodnego ustawienia (2 sztuki)
UmoŜliwiają montaŜ kolektorów na wspornikach bez konieczności uszkadzania
0020059904
pokrycia dachowego. Niezbędne obciąŜenie wanny naleŜy wyznaczyć na podstawie tabel zamieszczonych w instrukcji montaŜu systemu solarnego auroTHERM
Wanny obciąŜające do wypełnienia Ŝwirem, do montaŜu kolektorów na dachu płaskim lub swobodnego ustawienia (3 sztuki)
UmoŜliwiają montaŜ kolektorów na wspornikach bez konieczności uszkadzania
0020059905
pokrycia dachowego. Niezbędne obciąŜenie wanny naleŜy wyznaczyć na podstawie tabel zamieszczonych w instrukcji montaŜu systemu solarnego auroTHERM
Nowość Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora VFK 145 H (
2009 ustawienie poziome)
składający się z 2 listew aluminiowych

0020059900

Komplet listew montaŜowych do jednego kolektora VFK 145 V (ustawienie
pionowe)
0020059901
składający się z 2 listew aluminiowych
Wykaz materiałów do montaŜu na dachu płaskim
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
WyposaŜenie dodatkowe

WyposaŜenie dodatkowe

Nazwa

Nr zamówienia

Nowość Złączki do podłączenia jednego pola kolektorów VFK 145 V i H (montaŜ na
2009
dachu skośnym lub płaskim)
składający się z:
• 1 x zaślepka dolna
0020059892
• 1 x zaślepka górna ( z odpowietrznikiem ręcznym)
1 x króciec zasilający DN 16 (G ¾”) z tulejką pomiarową czujnika temperatury kolektora
• 1 x króciec powrotny DN 16 (G ¾”)
• 4 x zawleczka ustalająca
Nowość Łącznik kolejnego kolektora VFK 145 V i H (montaŜ kolektor obok kolekto2009
ra)
składający się z:
0020055181
• 2 x złączka hydrauliczna
• 4 x zawleczka ustalająca
• 2 x łącznik listew montaŜowych
Nowość
2009

Łącznik kolejnego kolektora VFK 145 H (montaŜ kolektor nad kolektorem)
składający się z:
• 1 x złączka hydrauliczna
0020059894
• 1 x zaślepka dolna
• 1 x zaślepka górna ( z odpowietrznikiem ręcznym)
• 4 x zawleczka ustalająca

Nowość
2009
Uchwyt do przenoszenia kolektora VFK
Uchwyt do ułatwienia transportu kolektorów systemu auroTHERM

0020039688

Nowość Elastyczny przewód rurowy do instalacji solarnej 2 w 1 (DN 16 x 15 m)
2009
wykonany ze stali szlachetnej, ze wspólną izolacją cieplną oraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym do czujnika temperatury, 15 m w zwoju, z łączni- 309 646
kami przejściowymi do bezpośredniego podłączenia stacji solarnej oraz śrubunkami; całkowity wymiar zewnętrzny 100 mm, DN 16, G ¾”
Elastyczny przewód rurowy do instalacji solarnej 2 w 1 (DN 20 x 15 m)
wykonany ze stali szlachetnej, ze wspólną izolacją cieplną oraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym do czujnika temperatury, 15 m w zwoju, z łączni- 309 649
kami przejściowymi do bezpośredniego podłączenia stacji solarnej oraz śrubunkami; całkowity wymiar zewnętrzny 100 mm, DN 20, G 1”
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory płaskie auroTHERM VFK 145 H i VFK 145 V
WyposaŜenie dodatkowe

WyposaŜenie dodatkowe

Nazwa

Nr zamówienia

Automatyczny separator powietrza
DN 16, maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
Wskazówka:
nie moŜna stosować w systemie solarnym auroSTEP

302 418

Automatyczny dpowietrznik instalacji solarnej
z zaworem odcinającym, odporny na działanie temperatur do 150 °C, gwint zewnętrzny ¾”
Wskazówki:
nie moŜna stosować w systemie solarnym auroSTEP;
po odpowietrzeniu i uruchomieniu instalacji zamknąć zawór odcinający

302 019

Czynnik grzewczy, gotowy roztwór 20 l
302 498
środek zabezpieczający przed zamarzaniem w temperaturach do -28 °C (gotowy
roztwór); pojemnik moŜna później wykorzystać do wychwytywania czynnika wypływającego ewentualnie z zaworu bezpieczeństwa, pojemność 10 l
Wskazówka:
stosować tylko do napełniania kolektorów firmy Vaillant
302 363
Czynnik grzewczy, gotowy roztwór 10 l
środek zabezpieczający przed zamarzaniem w temperaturach do -28 °C (gotowy
roztwór); pojemnik moŜna później wykorzystać do wychwytywania czynnika wypływającego ewentualnie z zaworu bezpieczeństwa, pojemność 10 l
Wskazówka:
stosować tylko do napełniania kolektorów firmy Vaillant
Solarne, mobilne urządzenie do napełniania i przepłukiwania instalacji
0020042548
profesjonalna stacja do napełniania i przepłukiwania instalacji.; ułatwia uruchomienie i konserwację instalacji solarnych, zamontowana na wózku wraz ze zbiornikiem czynnika

bez rysunku

Refraktometr
do szybkiej i dokładnej kontroli temperatury zamarzania czynnika grzewczego
firmy Vaillant

0020042549

Areometr
do kontroli temperatury zamrzania oraz odczynu pH czynnika grzewczego firmy
Vaillant

0020015295
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory rurowe auroTHERM exclusiv VTK 570/2 i VTK 1140/2
MontaŜ na dachu skośnym – przegląd i wykaz materiałów

Wykaz materiałów do montaŜu kolektorów VTK 570/2 i VTK 1140/2 na dachu skośnym:
Poz. Nazwa

Szt.

Nr wyrobu (zestawu)

1

Zestaw szyn VTK 1140/2

2

0020076781

2

Zestaw szyn VTK 570/2

2

0020076780

3

Kolektor rurowy VTK 570/2

1

0010002225

4

Kolektor rurowy VTK 1140/2

1

0010002226

5

Zestaw podłączeniowy do jednego pola kolektorów
- złącze zaciskowe 15 mm x ¾” gwint zewnętrzny DN 16
- izolacja EPDM 13 x 28, 60 mm

1

0020076776

6

Zestaw podłączeniowy rozszerzający
- łącznik szyn
- złączka dwustronna 15 x 15 mm
- izolacja EPDM, 25 x 20 mm
- blacha osłonowa

1

0020076779

7

Zawór odcinający VTK do połączenia równoległego kolektorów

1

0020076784

8

Kotwa dachowa typ S

4

0020055184 (do montaŜu jeden obok drugiego)
0020059895 (do montaŜu jeden nad drugim)

9

Kotwa dachowa typ S płaska

4

0020080144 (do montaŜu jeden obok drugiego)
0020080146 (do montaŜu jeden nad drugim)

10

Kotwa dachowa typ P

4

0020055174 (do montaŜu jeden obok drugiego)
0020059896 (do montaŜu jeden nad drugim)

11

Element rozszerzający uchwytu

4

0020080177

12

Zestaw mocujący, śruba dwustronna

4

0020059897
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3 Charakterystyka wyrobów – kolektory rurowe auroTHERM exclusiv VTK 570 i VTK 1140
MontaŜ na dachu płaskim – przegląd i wykaz materiałów

Przy montaŜu na dachu płaskim lub swobodnym ustawianiu kolektory mocuje się
na specjalnych wspornikach, które moŜna

przymocować do konstrukcji dachu lub
obciąŜyć wannami wypełnionymi Ŝwirem.
Wszystkie elementy wyposaŜenia dodat-

kowego, potrzebne do motnaŜu na dachu
płaskim lub do swobodnego ustawienia
zestawiono w poniŜszej tabeli.

Wykaz materiałów do montaŜu kolektorów VTK 570/2 i VTK 1140/2 na dachu płaskim:
Poz. Nazwa

Szt.

Nr wyrobu (zestawu)

1

Zestaw szyn VTK 1140/2

2

2

Zestaw szyn VTK 570/2

2

0020076781
0020076780

3

StelaŜ wolnostojący VTK

1

0020076778

4

Zestaw wanien Ŝwirowych

2
3

0020059904 (2 sztuki)
0020059905 (3 sztuki)

5

Kolektor rurowy VTK 570/2

1

0010002225

6

Kolektor rurowy VTK 1140/2

1

0010002226

7

Zawór odcinający VTK do połączenia równoległego kolektorów

1

0020076784

8

Zestaw podłączeniowy do jednego pola kolektorów
- złącze zaciskowe 15 mm x ¾” gwint zewnętrzny DN 16
- izolacja EPDM 13 x 28, 60 mm

1

0020076776

9

Zestaw podłączeniowy rozszerzający
- łącznik szyn
- złączka dwustronna 15 x 15 mm
- izolacja EPDM, 25 x 20 mm
- blacha osłonowa

1

0020076779
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3 Charakterystyka wyrobów – grupy pompowe i blok hydrauliczny
Budowa i wyposaŜenie

Cechy szczególne:
• 3 – stopniowa pompa obiegu solarnego
• 2 zawory odcinające z 2 zintegrowanymi zaworami zwrotnymi
• 2 termometry
• 1 manometr
• ogranicznik przepływu z rotametrem
• zawór bezpieczeństwa 6 bar
• rura elastyczna do podłączenia naczynia wzbiorczego z uchwytem naściennym i śrubunkiem kołpakowym do demontaŜu naczynia bez potrzeby
opróŜniania układu hydraulicznego
• w zaleŜności od wielkości instalacji
dostępne dwa model o przepływie
maksymalnym do 6 lub 22 L/min

Nr zamówienia

6 L/min

309 639

22 L/min

0020027481

Charakterystyka hydrauliczna grupy pompowej 6 [L/min]

Ciśnienie dyspozycyjni [mbar]

Rodzaj grupy pompowe

Przepływ czynnika grzewczego [L/min2]

Charakterystyka hydrauliczna grupy pompowej 22 [L/min]
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3 Charakterystyka wyrobów – grupy pompowe i blok hydrauliczny
Budowa i wyposaŜenie

Cechy szczególne:
• blok hydrauliczny słuŜy do łatwego połączenia kotła oraz instalacji
grzewczej do kombinowanego podgrzewacza zasobnikowego auroSTOR VPS SC 700
• wbudowane 2 zawory trójdrogowe z siłownikami przeznaczone do
ładowania zasobnika c.w.u. oraz wspomagania ogrzewania
• 2 kulowe zawory odcinające, 2 termometry, 2 zawory zwrotne klapowe
• dostarczany w całości zmontowany, poddany próbie ciśnienia, z
izolowaną cieplnie obudową
• wymiary (w x s x g) 350x250x260 mm

MoŜliwości zastosowania
• Blok hydrauliczny słuŜący do łatwego połączenia kotła i instalacji
grzewczej z kombinowanym podgrzewaczem zasilanym współpracującym z kolektorami słonecznymi. W czasie pracy umoŜliwia ładowanie zasobnika c.w.u. przez kocioł oraz wspomaganie ogrzewania z wykorzystaniem energii słonecznej. Ułatwia i przyspiesza
prace związane z montaŜem instalacji. Zwarta i estetyczna budowa
pozwala lepiej zagospodarować miejsce w pomieszczeniu kotłowni.
Nr zamówienia
309 640

Uproszczony schemat instalacji z blokiem hydraulicznym

Wspomaganie ogrzewania
Ładowanie zasobnika

Opory przepływu [mbar]

Blok hydrauliczny

Przepływ czynnika grzewczego [L/h]

Charakterystyka hydrauliczna bloku hydraulicznego
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3 Charakterystyka wyrobów – grupy pompowe i blok hydrauliczny
Budowa i wyposaŜenie

Grupa pompowa 6 lub 22 [L/min]
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Przewód zasilający z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym oraz termometrem
Przewód powrotny z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, ogranicznikiem natęŜenia przepływu,
zaworem napełniającym, pompą obiegową oraz termometrem
Zawór bezpieczeństwa z manometrem, zaworem napełniającym oraz z przewodem elastycznym DN 16
Uchwyt naścienny do solarnego naczynia wzbiorczego ze
śrubunkiem kołpakowym pozwalającym na konserwację
lub wymianę naczynia wzbiorczego bez potrzeby opróŜniania układu
Listwa montaŜowa
Złączka zaciskowe 18 mm lub 22 mm

Blok hydrauliczny
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zawleczka
Zasilanie obiegu grzewczego
Listwa montaŜowa
Zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym przewodami i wtykami systemu ProE do podłączenia do systemowego regulatora solarnego auroMATIC 620
– 4a: zacisk LP/UV1 (obieg ładowania zasobnika c.w.u.)
– 4b: zacisk LP/UV2 (wspomaganie ogrzewania)
Przewód zasilający węŜownicę zasobnika c.w.u. z klapowym zaworem zwrotnym
Przewód zasilający kotła
Przewód powrotny kotła
Wkręty i kołki do zamocowania na ścianie
Złączki zaciskowe 22 mm
Przewód powrotny węŜownicy zasobnika oraz przestrzeni
zasobnika buforowego wspomagającej ogrzewanie (10a)
Przewód wlotu wody do dolnej przestrzeni zbiornika buforowego z klapowym zaworem zwrotnym
Zawory odcinające z termometrami
Powrót obiegu grzewczego
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3 Charakterystyka wyrobów – grupy pompowe
WyposaŜenie dodatkowe

Naczynie wzbiorcze przejmuje nie tylko
przyrost objętości czynnika grzewczego
podczas wzrostu temperatury instalacji,
ale takŜe całkowitą objętość czynnika
znajdującego się w kolektorach w czasie
braku odbioru ciepła. Dlatego jego objętość określa się na podstawie, co najmniej
objętości kolektorów oraz przyrostu objętości czynnika. W przypadku umieszczenia podgrzewacza zasobnikowego i grupy
pompowej na poddaszu w czasie stagna-

cji gorący czynnik lub nawet jego para
moŜe dotrzeć do naczynia wzbiorczego.
Co w konsekwencji moŜe spowodować
uszkodzenie membrany. Aby uniknąć tego zjawiska zaleca się stosować naczynie
wstępne przed naczyniem wzbiorczym,
aby schłodzić napływający czynnik. Dla
ułatwienia montaŜu w ofercie Vaillant
znajdują się naczynia wzbiorcze ze zintegrowanym naczyniem wstępnym.

WyposaŜenie dodatkowe

Nazwa

Wskazówka:
Naczynia wzbiorcze 18 – 35 l mocuje się za pomocą
uchwytu naściennego (wchodzi w zakres dostawy
grupy pompowej) i łączy przewodem elastycznym z
grupą pompową. Naczynia wzbiorcze 50 – 100 l są
wykonywane w wersji do ustawienia na podłodze.
Wskazówka:
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym naleŜy dostosować do wysokości statycznej instalacji.

Nr zamówienia

Solarne naczynie wzbiorcze plus (18 litrów) z wbudowanym naczyniem
wstępnym, przeznaczone do kolektorów auroTHERM VFK
Solarne naczynie wzbiorcze, zawierające juŜ naczynie wstępne, przeznaczone
do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar. 3-komorowe naczynie z moŜliwo- 0020059912
ścią stosowania przy temperaturach do 100 °C.
Pojemność naczynia wzbiorczego: 18 l
Pojemność naczynia wstępnego: 6 l
Solarne naczynie wzbiorcze plus (25 litrów) z wbudowanym naczyniem
wstępnym, przeznaczone do kolektorów auroTHERM VFK
Solarne naczynie wzbiorcze, zawierające juŜ naczynie wstępne, przeznaczone
do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar. 3-komorowe naczynie z moŜliwo- 0020059914
ścią stosowania przy temperaturach do 100 °C.
Pojemność naczynia wzbiorczego: 25 l
Pojemność naczynia wstępnego: 10 l
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
302 097
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 1.5 bar, do montaŜu na ścianie
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 25 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
302 098
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 1.5 bar, do montaŜu na ścianie
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 35 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do in302 428
stalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 1.5 bar, do montaŜu na ścianie
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 50 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
302 496
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 5 bar, ustawiane
na podłodze
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 80 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
302 497
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 5 bar, ustawiane
na podłodze
Solarne naczynie wzbiorcze o pojemności 100 litrów, przeznaczone do kolektorów auroTHERM,
Brak w ofercie
odporne na oddziaływanie czynnika grzewczego Vaillant, przeznaczone do instalacji solarnych z ciśnieniem do 10 bar, z ciśnieniem wstępnym 5 bar, ustawiane
na podłodze
Solarne naczynie wstępne o pojemności 5 litrów
zalecane do stosowania w przypadku powierzchni pól kolektorów > 10 m2

302 405

Solarne naczynie wstępne o pojemności 12 litrów
zalecane do stosowania w przypadku powierzchni pól kolektorów > 10 m2

0020048752

Solarne naczynie wstępne o pojemności 18 litrów
2
zalecane do stosowania w przypadku powierzchni pól kolektorów > 10 m

0020048753
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4 Charakterystyka wyrobów – regulator instalacji solarnej auroMATIC 620 - VRS 620
Charakterystyka wyrobu
WyposaŜenie
• 1 czujnik temperatury kolektora VR 11
• 3 czujniki temperatury podgrzewacza
zasobnikowego i zasilania c.o. VR 10
• przewód przyłączeniowy 7-8-9 do kotłów stojących Vaillant ( z kotłami z
magistralą eBUS połączenie dwuŜyłowe)
• wyświetlanie informacji tekstowych z
poziomami obsługi uporządkowanymi
w rozwijanym menu
• czujnik temperatury zewnętrznej 693
MoŜliwości zastosowania
Regulator auroMATIC 620 jest modułowym systemem regulacji z komunikacją
poprzez magistralę eBUS, przeznaczonym do sterowania solarnym wspomaganiem ogrzewania. System moŜna rozbudować do sterowania pracą aŜ do 13
obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi (6 modułów rozszerzających VR
60, po jednym na kaŜde dwa obiegi
grzewcze z zaworami mieszającymi) oraz
moŜna do niego podłączyć do 8 zdalnych
sterowań VR 80 lub VR 90. KaŜdy obieg
grzewczy z zaworem mieszającym moŜna w zaleŜności od potrzeby skonfigurować jako obieg mieszający (ogrzewanie
radiatorowe, podłogowe lub inne), obieg
grzewczy z regulacją stałowartościową,
obieg grzewczy z podniesieniem temperatury powrotu oraz dodatkowy obieg do
przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej.
Wykorzystując moduły kotłowe, magistralne VR 30/2, VR 31 lub VR 32 (wyposaŜenie dodatkowe – dobór w zaleŜności
od rodzaju kotła) moŜna podłączyć do
systemu do 6 kotłów grzewczych firmy
Vaillant, pracujących w trybie z modulacją.

Parametr

Jednostka

auroMATIC 620

Znamionowe napięcie robocze

V

230

Częstotliwość

Hz

50

Pobór mocy

W

3

0

0 – 40

Pobór prądu
Temperatura otoczenia (min., maks.)

250 V AC 2 A
C

Stopień ochrony elektrycznej

IP 40 według DIN
40050

Klasa ochrony elektrycznej

II,

Wskazówka:
Aby mieć moŜliwość pomiaru i wyświetlania
uzysku energii solarnej, na powrocie instalacji
solarnej naleŜy zastosować dodatkowo standardowy czujnik temperatury VR 10, numer
wyrobu 306 787.

Istnieje moŜliwość komunikowania się z regulatorem auroMATIC 620 poprzez Internet za
pomocą modułu komunikacyjnego vrnetDIALOG

Regulator auroMATIC 620 z wyposaŜeniem podstawowym moŜe sterować pracą
następujących obiegów instalacji grzewczej:
• 2 niezaleŜne pola kolektorów lub jedno
pole kolektorów i jeden kocioł grzewczy
na paliwo stałe
• 1 bezpośredni obieg grzewczy
• 1 obieg grzewczy z zaworem mieszającym (np. ogrzewanie podłogowe)
• 1 buforowy podgrzewacz zasobnikowy
oraz 1 pośrednio ogrzewany podgrzewacz zasobnikowy wody uŜytkowej lub
1 solarny kombinowany podgrzewacz
zasobnikowy
• 1 pompa cyrkulacyjna c.w.u. ciepłej
wody uŜytkowej
• wyznaczenie uzysku energii solarnej

Oznaczenie regulatora

Nr zamówienia

auroMATIC 620/2

0020040077
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4 Charakterystyka wyrobów – regulator solarnej auroMATIC 560 -VRS 560
Charakterystyka produktu
WyposaŜenie
• Regulator solarny VRS 560
• 1 czujnik temperatury kolektora VR 11
• 2 czujniki temperatury podgrzewacza
zasobnikowego VR 10
• przewód przyłączeniowy (C1-C2)
do kotłów grzewczych Vaillant
MoŜliwości zastosowania
Regulator solarny auroMATIC 560 (VRS
560) nadaje się do sterowania instalacji
solarnych z jednym lub dwoma odbiornikami ciepła (np. z biwalentne solarne
podgrzewacze zasobnikowe wody uŜytkowej lub jeden podgrzewacz i basen.
Steruje on pracą 1 lub 2 pól kolektorów, 1
lub 2 podgrzewaczy zasobnikowych wody
uŜytkowej oraz pompą cyrkulacyjną
c.w.u.
Wykorzystując czujnik temperatury powrotu VR 10 (nr kat. 306 787) regulator
VRS 560 moŜe mierzyć uzysk energii solarnej. Wartość objętościowego natęŜenia
przepływu naleŜy wprowadzić ręcznie .
Rozbudowa o 2-gi odbiornik solarny wymaga zastosowania dodatkowego czujnika temperatury VR 10 (nr kat. 306 787)
Wskazówka:
regulator VRS 560 pozwala programować pracę pompy cyrkulacyjnej i kotła grzewczego.

Parametr

Jednostka

auroMATIC 560

Znamionowe napięcie robocze

V

230

Pobór prądu

A

2

0

55
0

Temperatura otoczenia
maksymalna
minimalna

C
C

0

Stopień ochrony elektrycznej

IP 40

Klasa ochrony elektrycznej

II

Oznaczenie regulatora

Nr zamówienia

Regulator solarny VRS 560

306 767
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3 Charakterystyka wyrobów - solarny kompaktowy kondensacyjny gazowy system grzewczy auroCOMPACT
Charakterystyka produktu

Cechy szczególne:
• Solarny kompaktowy kondensacyjny
gazowy system grzewczy
z warstwowym podgrzewaczem zasobnikowym oraz z moŜliwością pozyskiwania energii solarnej
• Zakres modulacji od ok. 30% do 100%
obciąŜenia nominalnego
• Aqua-Power-Plus: podwyŜszenie mocy
w trybie przygotowywania ciepłej wody
do 21%
• Pompa elektronicznie regulowana,
oszczędna energetycznie (tryb ogrzewania)
• Normatywny współczynnik sprawności:
109% (Hi)
• System Kondens-Aqua (AKS) – zintegrowany układ regulacji ładowania podgrzewacza zasobnikowego z wykorzystaniem ciepła kondensacji
• Wysoki komfort korzystania z ciepłej
wody (wartość wskaźnika wydajności
(NL do 1.7)
MoŜliwości zastosowania:
• Wielofunkcyjny system grzewczy, przeznaczony do pozyskiwania energii solarnej, ogrzewania i przygotowywania
ciepłej wody
• Swobodny wybór miejsca ustawienia
systemu, np. na poddaszu lub w pomieszczeniu mieszkalnym
• MoŜliwość stosowania w nowo budowanych oraz modernizowanych domach jednorodzinnych
• MoŜliwość stosowania w przypadku
systemów ogrzewania grzejnikowego
i podłogowego
• Certyfikowany z układami powietrznospalinowymi
• Optymalne rozwiązanie w połączeniu
z kolektorami płaskimi VFK 145 V lub
VFK 145 H

Oznaczenie kotła

Nr zamówienia

VSC 196/2–C 200

0010003883-1

WyposaŜenie
• Zintegrowany warstwowy podgrzewacz
zasobnikowy wody uŜytkowej i solarny
wymiennik ciepła, wtórny wymiennik
ciepła wykonany ze stali szlachetnej,
elektronicznie regulowana pompa
obiegowa i elektronicznie regulowana
wysokoefektywna pompa do warstwowego ładowania podgrzewacza zasobnikowego, zawór przełączający,
czujnik ciśnienia wody, manometr, naczynie wzbiorcze o pojemności 12 l
oraz czujnik temperatury kolektora
• Integralny kondensacyjny wymiennik
ciepła, wykonany ze stali szlachetnej
• Nastawiany zawór nadmiarowoupustowy
• Zintegrowany regulator solarny
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3 Charakterystyka wyrobów - solarny kompaktowy kondensacyjny gazowy system grzewczy auroCOMPACT
Charakterystyka produktu

Dane techniczne

Jednostka

VSC S 196/2-C
200 E

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 40/30 °C
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 60/40 °C
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 °C
Moc w trybie przygotowania ciepłej wody
Maksymalne obciąŜenie cieplne w trybie ogrzewania
Maksymalne obciąŜenie cieplne w trybie przygotowania ciepłej wody
Minimalne obciąŜenie cieplne
Normatywny współczynnik sprawności przy 40/30 °C 1)

KW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%

6.1 – 20.6
5.9 – 19.6
5.7 – 19.0
23.0
19.4
23.5
5.8
109

Parametry spalin 2):
minimalna/maksymalna temperatura spalin
minimalne/maksymalne masowe natęŜenie przepływu spalin
zawartość CO2
grupa wg parametrów spalin
klasa NOx 4)

°C
g/s
%

40/75
2.7/11.0
9.0
G 51
5

NatęŜenie przepływu kondensatu przy 40/30 °C
Odczyn pH
Nominalne natęŜenie przepływu wody grzewczej

l/h
l/h

1.9
3.7
820

Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
Maksymalna temperatura zasilania
Pojemność naczynia wzbiorczego
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego
Dopuszczalne nadciśnienie robocze w instalacji grzewczej

mbar
°C
l
bar
bar

250
85
12
0.75
3.0

Zakres temperatury ciepłej wody (moŜliwość nastawiania)
Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego
Wydatek trwały
NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie
Wskaźnik wydajności według DIN 4708
Dopuszczalne nadciśnienie robocze w sieci wodociągowej, tryb przygotowywania ciepłej wody
Całkowite zuŜycie energii w stanie gotowości do pracy 5)

°C
l
l/h (kW)
l/10 min
NL
bar
kWh/24 h

35 – 65
150
570 (23.0)
185
1.7
10
2.3

Parametry przyłączeniowe 3):
rodzaj gazu
gaz ziemny E, Hi = 9.5 kWh/m3 (GZ 50)
gaz ziemny LL, Hi = 8.1 kWh/m3 (GZ 41,5)
gaz płynny P, Hi = 12.8 kWh/kg (Propan)
przyłączeniowe ciśnienie gazu ziemnego
przyłączeniowe ciśnienie gazu płynnego
parametry przyłączenia elektrycznego
maksymalny pobór mocy elektrycznej
pobór mocy elektrycznej przy obciąŜeniu częściowym (30 % mocy nominalnej)

m3/h
m3/h
kg/h
mbar
mbar
V/Hz
W
W

gaz ziemny E
2.5
2.9
1.83
20
36
230/50
85
45

Przyłącze zasilania i powrotu obiegu grzewczego
Przyłącze zimnej i ciepłej wody
Przyłącze cyrkulacji
Przyłącze zasilania i powrotu obiegu solarnego
Przyłącze gazu
Przyłącze układu powietrzno-spalinowego

DN
DN
DN
DN
DN
Ø mm

20 (G ¾”)
20 (G ¾”)
20 (G ¾”)
20 (G ¾”)
20 (G ¾”)
80/125

Wymiary systemu grzewczego:
wysokość
szerokość
głębokość
masa (pusty)
masa (w stanie gotowym do pracy)

mm
mm
mm
kg
kg

1 670
600
570
150
295

Kategoria
Stopień ochrony elektrycznej

I2ELL Lw 3P
IP X 4D
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3 Charakterystyka wyrobów - solarny kompaktowy kondensacyjny gazowy system grzewczy auroCOMPACT
Wymiary przyłączeniowe i wyposaŜenie dodatkowe

Widok z boku

Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G ¾''
Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G ¾''
Przyłącze ciepłej wody G ¾''
Przyłącze zimnej wody G ¾''
Przyłącze gazu G ¾''
Przyłącze cyrkulacji G ¾''
Przyłącze układu powietrzno-spalinowego
Przyłącze odpływu kondensatu
Przyłącze powrotu obiegu solarnego G ¾''
Przyłącze zasilania obiegu solarnego G ¾''

WyposaŜenie dodatkowe

Widok od tyłu
Charakterystyka pompy VSC S 196/2-C 200 E

1)

2)

Niezbędny minimalny odstęp związany
ze stosowaniem naściennej konsoli
przyłączeniowej
NóŜki systemu grzewczego moŜna
nastawiać w pionie do 20 mm

Ciśnienie dyspozycyjne
[mbar]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Widok z przodu

NatęŜenie przepływu w l/h

Nazwa

Nr zamówienia

Zawór bezpieczeństwa Rp ½
do 3.0 bar

VZ/7/9997

Grupa bezpieczeństwa montowana na przyłączu zimnej wody przy
nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów, przeznaczona do
305 826
podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l,
składająca się z: zaworu bezpieczeństwa R ½”, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego, przyłączy R ¾”
Konsola przyłączeniowa do swobodnego przyłączenia kotła
składająca się z: grupy bezpieczeństwa do 10 barów, kulowych zaworów odcinających ¾”, kątowego zaworu gazowego Rp ½”, zaworu napełniająco-spustowego ½”, zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym 3 bary, lejka spustowego wraz z rurowymi przewodami przyłą0020040911
czeniowymi i drobnymi elementami montaŜowymi, skracalnych elastycznych przewodów rurowych ze stali szlachetnej do wykonania
wszystkich przyłączeń (oprócz zaworu do gazu; w tym przypadku przewód nie jest skracalny), złączki do przyłączenia zewnętrznego naczynia
wzbiorczego w obiegu przygotowywania wody uŜytkowej
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3 Charakterystyka wyrobów – bezciśnieniowy, kompaktowy system solarny auroSTEP
Charakterystyka produktu

Cechy szczególne:
• Podgrzewacz zasobnikowy do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej z 2
gładkorurowymi wymiennikami ciepła
• Zawiera układ pompowy i regulator solarny
• Zwarte wymiary, elastyczny przy wyborze miejsca ustawienia
• Prosty sposób uruchomienia systemu,
łatwe technicznie włączenie systemu
do pracy.
MoŜliwości zastosowania:
• System solarny auroSTEP słuŜy do
solarnie wspomaganego przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w domu
jednorodzinnym
• Większość elementów składowych
kompaktowego systemu solarnego zintegrowano z modułem podgrzewacza
zasobnikowego wody uŜytkowej montując je tam juŜ fabrycznie
• MoŜliwość stosowania w nowo budowanych oraz modernizowanych domach jednorodzinnych
• Swobodny wybór miejsca ustawienia
systemu, np. na poddaszu lub w piwnicy
Zintegrowane elementy składowe:
• Regulator solarny
• Pompa obiegu solarnego z maksymalną wysokością tłoczenia 8.5 m (dla
wodnego roztworu glikolu)
• Przewody rurowe instalacji solarnej
• Zawory do opróŜniania i do napowietrzania obiegu solarnego
• Zawór bezpieczeństwa obiegu solarnego, ciśnienie nominalne 3 bary

Solarny regulator systemowy auroSTEP
Charakterystyka wyposaŜenia
• Regulator wykorzystujący sygnał róŜnicy temperatur do uruchamiania
pompy obiegu solarnego
• Sterowanie mocą pompy w zaleŜności
od intensywności nasłonecznienia
• Tryb napełniania/roboczy pompy obiegu solarnego
• Zabezpieczenie pompy obiegu solarnego przed zablokowaniem
• Kalendarz roczny do automatycznego
przestawiania regulatora na tryb pracy
letniej/zimowej

Charakterystyka wyposaŜenia systemu
z podgrzewaczami zasobnikowymi VIH
SN 250 i
• Doładowanie podgrzewacza zasobnikowego wody uŜytkowej sterowane w
zaleŜności od czasu
• Opóźnienie doładowania w solarnym
trybie pracy
• Program zabezpieczenia przed bakteriami Legionella
• Funkcja „Jednorazowe ładowanie”; doładowanie podgrzewacza zasobnikowego poza zaprogramowanymi okresami czasu ładowania
• Funkcja „Program wakacyjny” (wyłączenie pracy instalacji solarnej oraz
funkcji doładowania)

Oznaczenie systemu

VFK 135 D

VSL S 250

Zestaw montaŜowy do kolektorów

Nr zamówienia

auroSTEP VSL S 250 T

2

1

MontaŜ na dachu skośnym

0010007209-2S25
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3 Charakterystyka wyrobów – bezciśnieniowy, kompaktowy system solarny auroSTEP
Dane techniczne

Oznaczenie podgrzewacza

Jednostka VSL S 250

Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego
Maksymalna wydajność ciepłej wody
Dopuszczalne nadciśnienie robocze

l
l/10 min
bar

Solarny wymiennik ciepła:
powierzchnia grzewcza
niezbędna ilość czynnika grzewczego
pojemność węŜownicy
maksymalna temperatura zasilania w obiegu solarnym
maksymalna temperatura ciepłej wody uŜytkowej

m
l
l
0
C
0
C

2

1.3
8.5
8.4
110
75

l/h

642

Konwencjonalny wymiennik ciepła:
trwałe natęŜenie przepływu ciepłej wody uŜytkowej (temperatura wody grzewczej 85/65 0C oraz tempera0
tura ciepłej wody 45 C (∆T = 35 K))
powierzchnia grzewcza
nominalne natęŜenie przepływu wody grzewczej
pojemność węŜownicy
0
moc przy przygotowaniu ciepłej wody uŜytkowej (przy 85/65 C)
strata ciśnienia w węŜownicy przy nominalnym natęŜeniu przepływu wody grzewczej
maksymalna temperatura wody grzewczej
maksymalna temperatura ciepłej wody uŜytkowej
zuŜycie energii w stanie gotowości do pracy

2

250
150
10

m
m3/h
l
kW
mbar
0
C
0
C
kWh/24 h

0.8
1.1
5.4
26
25
90
75
≤ 2.3

mm
mm
mm
mm
mm

600
500
605
731
1 692
R ¾‘’
R 1’’
10 x 8

Masa:
pusty z izolacją i z opakowaniem
napełniony wodą

kg
kg

140
400

Napięcie robocze
Pobór mocy przez regulator
ObciąŜenie zestyku przekaźnika wyjściowego (maks.)

V AC/Hz
W
A

230/50
maks. 180
2

Najkrótszy odstęp czasu przełączania
Rezerwa czasu pracy zegara
Dopuszczalna maksymalna temperatura otoczenia
Napięcie robocze czujnika temperatury

0

min
min
C
V

10
30
50
5

Minimalny przekrój poprzeczny przewodów elektrycznych czujnika temperatury

mm2

Wymiary:
średnica zewnętrzna
średnica zewnętrzna bez izolacji
Szerokość
Głębokość
Wysokość
przyłącze zimnej i ciepłej wody
przyłącze zasilania i powrotu obiegu grzewczego
przyłącze zasilania i powrotu obiegu solarnego (złączki zaciskowe)

Minimalny przekrój poprzeczny przyłączeniowych przewodów elektrycznych 230 V
Stopień ochrony elektrycznej
Klasa ochrony elektrycznej

mm

2

0.75
1.5
IP 20
I
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3 Charakterystyka wyrobów – bezciśnieniowy, kompaktowy system solarny auroSTEP
Dane techniczne

Legenda:
1 Przyłącze ciepłej wody R ¾''
2 Przyłącze zasilania obiegu do dogrzewania wody uŜytkowej R 1''
3 Przyłącze powrotu obiegu do dogrzewania
wody uŜytkowej R 1''
4 Przyłącze zimnej wody R ¾''
5 Naklejka ze schematem przyłączeniowym
6 Bez przeznaczenia
7 Anoda magnezowa
8 Tulejka pomiarowa czujnika temperatury
podgrzewacza Sp 1
7 Przyłącze zasilania obiegu solarnego
8 Przyłącze powrotu obiegu solarnego
9 Zawór do opróŜniania podgrzewacza
R Gwint zewnętrzny

Nr zamówienia WyposaŜenie
302 359

Elastyczny rurowy przewód przyłączeniowy do instalacji solarnych o długości 10 m do przyłączenia pola kolektorów wraz 4 obejmami mocującymi i złączkami zaciskowymi

302 360

Elastyczny rurowy przewód przyłączeniowy do instalacji solarnych o długości 20 m do przyłączenia pola kolektorów wraz 4 obejmami mocującymi i złączkami zaciskowymi

302 361

Izolacja cieplna do końcowych odcinków przewodów zasilania i powrotu 2 x 750 mm, odporną na oddziaływanie
czynników pogodowych

302 364

4 dodatkowe obejmy mocujące do elastycznego rurowego przewodu przyłączeniowego do instalacji solarnych systemu auroSTEP

302 040

Termostatyczny zawór mieszający do wody uŜytkowej

PLI Technika solarna

44

3 Charakterystyka wyrobów – bezciśnieniowy, kompaktowy system solarny auroSTEP
Dane techniczne

Legenda:
1 Przyłącze ciepłej wody R ¾''
2 Przyłącze zasilania obiegu do dogrzewania wody uŜytkowej R 1''
3 Przyłącze powrotu obiegu do dogrzewania wody uŜytkowej R 1''
4 Przyłącze zimnej wody R ¾''
5 Anoda magnezowa
6 Tulejka pomiarowa czujnika temperatury
podgrzewacza Sp 1
7 Przyłącze zasilania obiegu solarnego
8 Przyłącze powrotu obiegu solarnego
9 Zawór do opróŜniania podgrzewacza
10 Zawór do opróŜniania obiegu solarnego
11 Pompa obiegu solarnego
12 Zawór bezpieczeństwa obiegu solarnego
13 Przyłącze do napowietrzania obiegu solarnego
14 Regulator solarny VRS 550
15 Króciec grzałki elektrycznej

Charakterystyka pompy obiegu solarnego

Przyłącza obiegu solarnego do modułu podgrzewacza zasobnikowego

Legenda:
1 Miedziany przewód rurowy
2 Tulejka oporowa
3 Nakrętka
4 Pierścień zaciskowy
5 Korpus złączki
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3 Charakterystyka wyrobów - biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VIH S
Charakterystyka produktu

Cechy szczególne:
• Stojący, jednościenny podgrzewacz
zasobnikowy ciepłej wody, wykonany
ze stali
• Podgrzewacz zasobnikowy oraz obydwie węŜownice emaliowane od strony
ciepłej wody uŜytkowej; dodatkowo
podgrzewacz zabezpieczony magnezową anodą ochronną
• Korpus wykonany w postaci zdejmowanej, biało-szarej obudowy z tworzywa sztucznego
• Izolacja cieplna w postaci zdejmowanych modułów o grubości 75 mm wykonanych z EPS (nie zawierająca fluoro- i chlorowęglowodorów: FCKW)
• 2 tulejki pomiarowe czujników temperatury
• Przyłącze do grzałki elektrycznej oraz
do anody prądu obcego
• 2 zintegrowane węŜownice, wykonane
z gładkich rur
• Otwór rewizyjny
• NóŜki o nastawianej wysokości
MoŜliwości zastosowania
• Pośrednio ogrzewany solarny podgrzewacz zasobnikowy do solarnego
wspomagania przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej, emaliowany dla zabezpieczenia przed korozją, przeznaczony do zaopatrzenia w ciepłą wodę,
przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów.
Wskazówka:
• Do solarnych podgrzewaczy zasobnikowych wody
uŜytkowej firmy Vaillant moŜna zamówić jako wyposaŜenie dodatkowe równieŜ anodę prądu obcego (nr zamówienia 302 042). Anoda ta posiada
nieograniczoną Ŝywotność (brak zuŜycia) i dlatego nie wymaga wykonywania zabiegów konserwacyjnych
PoniewaŜ anody tej nigdy nie musi się wymieniać,
to nie ma teŜ potrzeby przestrzegać zachowania
określonej odległości zasobnika od sufitu
•

Solarne podgrzewacze zasobnikowe wody pitnej
są zwykle nagrzewane do temperatury około
80 °C. W przypadku wody zawierającej duŜo
związków wapnia zaleca się nie nagrzewać podgrzewacza powyŜej 60 °C, aby uniknąć ryzyka
konieczności zbyt częstego przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych z powodu nadmiernego
tworzenia się osadów kamienia kotłowego.

Oznaczenie podgrzewacza

Pojemność podgrzewacza w [ L]

Nr zamówienia

auroSTOR VIH S 300

300

0010003497

auroSTOR VIH S 400

400

0010003498

auroSTOR VIH S 500

500

0010003564
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3 Charakterystyka wyrobów - biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VIH S
Dane techniczne

Dane techniczne

Jednostka VIH S 300

VIH S 400

VIH S 500

Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego
Maksymalny wydatek ciepłej wody uŜytkowej przy temperaturze wody grzewczej 85/65 °C
ZuŜycie energii w stanie gotowości do pracy

l
l/10 min
kWh/24 h

300
195
1.9

400
251
2.1

500
288
2.3

Dopuszczalne nadciśnienie robocze ciepłej wody
Dopuszczalne nadciśnienie robocze wody grzewczej

bar
bar

10
10

10
10

10
10

Solarny wymiennik ciepła:
powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła
pojemność węŜownicy
strata ciśnienia w solarnym wymienniku ciepła (gotowy roztwór glikolu)

m2
l
mbar

1.6
10.7
10

1.5
9.9
10

2.1
14.2
10

Konwencjonalny wymiennik ciepła:
powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła
pojemność węŜownicy
strata ciśnienia w węŜownicy przy maksymalnym przepływie wody grzewczej

m2
l
mbar

0.7
4.7
140

0.7
4.5
140

1.0
6.6
196

Moc trwała ciepłej 2) przy temperaturze wody grzewczej 85/65 °C
Wydatek trwały ciepłej wody 2) przy temperaturze wody grzewczej 85/65 °C
Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej
Maksymalnie temperatura wody w podgrzewaczu zasobnikowym

kW
l/h
°C
°C

24
590
110
85

27
664
110
85

34
840
110
85

Przyłącza:
przyłącze zasilania i powrotu wody grzewczej
przyłącze zimnej i ciepłej wody
przyłącze cyrkulacji

gwint
gwint
gwint

R 1”
R 1”
R ¾”

R 1”
R 1”
R ¾”

R 1”
R 1”
R ¾”

Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:
Wysokość
Średnica
masa (pusty)
masa (napełniony)

mm
mm
kg
kg

1 775
660
150
439

1 475
810
169
567

1 775
810
198
682

1)
2)

przy temperaturze zmieszanej ciepłej wody uŜytkowej 45 °C i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym 60 °C
przy temperaturze ciepłej wody uŜytkowej 45 °C
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3 Charakterystyka wyrobów - biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VIH S
Wymiary przyłączeniowe

*)

Pamiętać o zachowaniu podanego odstępu, jeśli nie załoŜono anody prądu obcego

Strata ciśnienia w [mbar]

Strata ciśnienia w mbar w wymiennikach ciepła podgrzewacza VIH S 300
Solarny wymiennik ciepła

Konwencjonalny wymiennik ciepła

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

Strata ciśnienia w [mbar]

Strata ciśnienia w mbar w wymiennikach ciepła podgrzewacza VIH S 400

Solarny wymiennik ciepła

Konwencjonalny wymiennik ciepła

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

1 Przyłącze ciepłej wody (R 1'')
2 Przyłącze zasilania podgrzewacza (R 1'')
3 Tulejka pomiarowa czujnika temperatury górnej
części zasobnika SP1 (Ø 12 mm)
4 Przyłącze powrotu podgrzewacza (R 1'')
5 Przyłącze cyrkulacji (R ¾'')
6 Przyłącze zasilania wymiennika solarnego (R 1'')
7 Tulejka pomiarowa czujnika temperatury dolnej
części zasobnika (Ø 12 mm)
8 Przyłącze powrotu wymiennika solarnego (R 1'')
9 Przyłącze zimnej wody (R 1'')
10 Przyłącze grzałki elektrycznej (G 1 ½'')
11 Otwór rewizyjny (Ø 120 mm)
12 Anoda magnezowa SW 22 (G 1'')

Typ
podgrzewacza

A

B

C

ØD

E

F

G

H

I

VIH S 300

1 775

1 086

279

500

1 894

1 781

1 632

1 546

1 346

VIH S 400

1 475

862.5

VIH S 500

1 775 1 062.5

308

650

1 683

1 552

1 301

1 215

1 065

308

650

1 952

1 829

1 601

1 215

1 315

Strata ciśnienia w mbar w wymiennikach ciepła podgrzewacza VIH S 500
Strata ciśnienia w [mbar]

Solarny wymiennik ciepła

Konwencjonalny wymiennik ciepła

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

J

K

1 196 1 086
965

962

1 165 1 062

L

M

N

O

ØP

Q

981

581

216

130

660

725

760

510

245

159

810

875

960

610

245

159

810

875
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3 Charakterystyka wyrobów - kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC 700
Charakterystyka produktu

Cechy szczególne:
• Bufor wody grzewczej o poj. 700 l.
z wbudowanym wewnątrz 180litrowym, emaliowanym podgrzewaczem wody uŜytkowej
• Dogrzewanie wody uŜytkowej odbywa
się poprzez umieszczony w podgrzewaczu zasobnikowym wody uŜytkowej
wymiennik ciepła, wykonany z gładkich
rur, przy zapewnieniu wysokiej wartości trwałego natęŜenia przepływu po0
bieranej wody 610 l/h (80/10/45 C) ze
wskaźnikiem wydajności NL ok. 4.0
• Zarówno solarny, gładko-rurowy wymiennik ciepła, jak równieŜ dogrzewający wymiennik ciepła zapewniają doskonale warstwowy rozkład wody uŜytkowej w trybie ładowania
• Zdejmowana izolacja cieplna, wykonana z utwardzanej pianki poliuretanowej, nie zawierającej fluoro- i chlorowęglowodorów (FCKW), otoczona
płaszczem foliowym
• Otwór do czyszczenia
• Anoda magnezowa
MoŜliwości zastosowania
Kombinowany buforowy podgrzewacz zasobnikowy, przeznaczony do centralnego
solarnego wspomagania ogrzewania i do
przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej
w domach jedno i dwurodzinnych.
Umieszczony wewnątrz niego emaliowany podgrzewacz zasobnikowy wody uŜytkowej umoŜliwia zapewnienie wysokiego
komfortu jej pobierania.
Prosty układ połączeń hydraulicznych,
zajmujący niewiele miejsca, wszystkie
przyłącza z płaskimi uszczelnieniami, ułatwiającymi montaŜ. Dodatkowe przyłącza,
które moŜna wykorzystać przykładowo do
przyłączenia kotła grzewczego na paliwo
stałe.

Oznaczenie podgrzewacza

Nr zamówienia

auroSTOR VPS SC 700

309601

PLI Technika solarna

49

3 Charakterystyka wyrobów – kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC 700
Dane techniczne

Oznaczenie

Jednostka VPS SC 700

Nr zamówienia

309 601

Dane techniczne
Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego, całkowita
Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego, woda uŜytkowa
Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego, bufor
ZuŜycie energii w stanie gotowości do pracy
Wskaźnik wydajności NL
Dopuszczalne nadciśnienie ciepłej wody uŜytkowej
Maksymalna temperatura ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym

bar
°C

670
180
490
3.6
4
10
95

Solarny wymiennik ciepła:
dopuszczalne nadciśnienie robocze w instalacji solarnej
powierzchnia węŜownicy
pojemność węŜownicy
maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej

bar
m2
l
°C

6
2.70
17.5
95

Wymiennik ciepła konwencjonalny:
powierzchnia grzewcza
dopuszczalne nadciśnienie wody grzewczej
pojemność węŜownicy
Nominalny przepływ wody grzewczej
strata ciśnienia w węŜownicy
maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej

m2
bar
l
l/h
mbar
°C

0.82
3
4.8
2 000
45
95

l/h

610
R 1”
R ¾”
R 1”
R ½”

mm
mm
mm
mm
mm
kg

1 895
1 655
1 765
950
750
230

Wydatek trwały ciepłej wody przy parametrach wody grzewczej: 80/10/45 °C/24 kW
Przyłącze zasilania i powrotu wody grzewczej
Przyłącze zimnej wody
Przyłącze ciepłej wody
Przyłącze cyrkulacji
Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:
Wysokość
wysokość bez izolacji
rozmiar wychylonego podgrzewacza, niezbędny przy montaŜu
Średnica
średnica bez izolacji
masa, ok.

l
l
l
kWh/24 h
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4 Charakterystyka wyrobów – kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC 700
Wymiary przyłączeniowe i elementy wyposaŜenia

E = wymiar niezbędny przy wychylaniu podgrzewacza
podczas montaŜu = 1 765

Legenda:
1. Przyłącze zasilania kotła grzewczego
1
na paliwo stałe
2. Przyłącze powrotu obiegu do dogrzewania wody uŜytkowej
1
1
/zasilania obiegu ogrzewania
3. Przyłącze powrotu kotła grzewczego
na paliwo stałe 1
1
4. Przyłącze zasilania obiegu solarnego
1
5. Przyłącze powrotu obiegu solarnego
6. Wlot do podniesienia temperatury
1
powrotu
7. Otwór do czyszczenia
8. Magnezowa anoda ochronna 4
9. Odpowietrznik buforowego podgrze4
wacza zasobnikowego
10. Przyłącze zasilania obiegu do do1
grzewania wody uŜytkowej

11. Przyłącze ciepłej wody uŜytkowej 2
12. Przyłącze cyrkulacji
13. Przyłącze zimnej wody
1

G 1’’ AG, fd
R ¾ ‘’ AG
3
R ½ ‘’ AG
4
RP ½ ‘’ IG
5
RP ½ ‘’ IG
2

Nr zamówienia

WyposaŜenie

302 418

Separator powietrza

305 827

Grupa bezpieczeństwa na wlocie zimnej wody

302 040

Zawór termostatyczny do obniŜenia temperatury ciepłej wody uŜytkowej

302 042

Uniwersalna anoda prądu obcego
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3 Charakterystyka wyrobów – wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy VPA 500/750/1000/1500
Charakterystyka produktu

Cechy szczególne
• Kompaktowy, buforowy podgrzewacz
zasobnikowy, przeznaczony do łączenia róŜnorodnych źródeł energii, takich
jak: pompa ciepła, kocioł stałopalny,
gazowy czy olejowy we współpracy z
instalacją solarną.
• Higieniczne przygotowywanie ciepłej
wody za pomocą specjalnego wymiennika ciepła w postaci uŜebrowanej węŜownicy wykonanej ze stali szlachetnej
• WyposaŜenie dodatkowe: wysokowydajny wymiennik ciepła z miedzianym,
uŜebrowanym przewodem rurowym do
solarnego przygotowywania ciepłej
wody oraz do solarnego wspomagania
ogrzewania
• Wymiennik ciepła jest montowany wewnątrz modułu do warstwowego ładowania podgrzewacza, usytuowanego w
wodzie grzewczej, dzięki czemu wymiennik jest zabezpieczony przed
osadzaniem się kamienia kotłowego
oraz ułatwiona jest jego konserwacja

WyposaŜenie
• Buforowy podgrzewacz zasobnikowy
wody grzewczej wykonany ze stali
• WęŜownica do przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej wykonana ze stali
szlachetnej
• Tłumik wlotowy, zapewniający uzyskanie optymalnego warstwowego rozkładu temperatur ciepłej wody
• Przyłącze cyrkulacji jako wyposaŜenie
dodatkowe
• Wysokowydajna izolacja cieplna o grubości 10 cm
• 11 króćców do przyłączenia najbardziej róŜnorodnych źródeł energii
• Dodatkowa tuleja 2” do zamontowania
grzałki elektrycznej
• 8 tulejek czujników temperatury do uniwersalnego zastosowania
• Zawór przełączający 1” z siłownikiem

Oznaczenie

VPA 500

VPA 750

VPA 1 000

VPA 1 500

Nr zamówienia

0020032465

0020032468

0020032471

0020032474

Dane techniczne

Jednostka

Ilość ciepłej wody
Dopuszczalne nadciśnienie ciepłej wody uŜytkowej
Maksymalna temperatura ciepłej wody

l
bar
°C

40
6
95

48
6
95

48
6
95

56
6
95

Pojemność podgrzewacza zasobnikowego, całkowita
Dopuszczalne nadciśnienie wody grzewczej
Maksymalna temperatura wody grzewczej

l
bar
°C

500
3
95

750
3
95

1 000
3
95

1 500
3
95

ZuŜycie energii w stanie gotowości do pracy 3)

kWh/24 h

3.38

3.58

3.74

3.97

Jednorazowy pobór 1) ciepłej wody przy nagrzaniu jej do 60 °C
Jednorazowy pobór 1) ciepłej wody przy nagrzaniu jej do 70 °C
Czas nagrzewania części podgrzewacza odpowiedzialnej za stan gotowości
do pracy 2) od 30 °C do 60 °C z mocą 10 kW
Czas nagrzewania części podgrzewacza odpowiedzialnej za stan gotowości
2)
do pracy od 30 °C do 60 °C z mocą 18 kW

l
l

170
260

260
400

320
500

450
700

min.

55

84

116

182

min.

31

47

64

101

Rp 5/4”
Rp 1”

Rp 5/4”
Rp 1”

Rp 5/4”
Rp 1”

Rp 5/4”
Rp 1”

1 840
1 770
850
650
1 780
190

2 010
1 940
950
750
1 975
227

2 270
2 200
990
790
2 240
249

2 290
2 220
1 200
1 000
2 270
276

Przyłącza zasilania i powrotu
Przyłącza zimnej i ciepłej wody
Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:
wysokość
wysokość bez izolacji
średnica
średnica bez izolacji
rozmiar wychylonego podgrzewacza, niezbędny przy montaŜu
masa, ok.

mm
mm
mm
mm
mm
kg

1)

Pobierana ilość wody ciepłej zmieszanej z zimną do temperatury 45 °C, bez dogrzewania przez źródło ciepła, przy natęŜeniu przepływu pobieranej wody 20 l/min
Część objętości podgrzewacza zasobnikowego przeznaczona do przygotowywania ciepłej wody.
Przy temperaturze pokojowej 20 °C i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu 65 °C.
Wskazówka: Jeśli podgrzewacz wielofunkcyjny allSTOR nie współpracuje z wymiennikiem ciepła, to zawsze naleŜy zamówić kołnierz zaślepiający VPA WTO, nr zamówienia 0020036082.
2)
3)
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3 Charakterystyka wyrobów – wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy VPA 500/750/1000/1500
Wymiary i wyposaŜenie dodatkowe

Zaślepka

Rozmiar wychylonego podgrzewacza
niezbędny przy montaŜu

Zaślepka

Strata ciśnienia w [mbar]

Solarny wymiennik ciepła VPA WT 15, WT 20, WT 30
Strata ciśnienia w warunkach: czynnik grzewczy Vaillant, temperatura ok. 40 °C

Objętościowe natęŜenie przepływu [m3/h]

Nr Nazwa
Wysokość bez tulei
1 Przyłącze ciepłej wody
2 Przyłącze zasilania kotła grzewczego 1/2
3 Przyłącze zasilania pompy ciepła lub kotła gazowego
4 Przyłącze powrotu kotła grzewczego 1
Przyłącze powrotu pompy ciepła w trybie przygotowywania
5
ciepłej wody
6 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania podłogowego
7 Przyłącze zasilania pompy ciepła w trybie ogrzewania
8 Przyłącze powrotu kotła grzewczego 2
9 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania podłogowego
10 Przyłącze powrotu pompy ciepła w trybie ogrzewania
11 Przyłącze zimnej wody
12 Przyłącze powrotu ładowania zasobnika
13 Kołnierz zamiast wymiennika ciepła
14 Grzałka elektryczna
15 Termometr podgrzewacza

16
17
18
19
20
*

Tulejki pomiarowe
Odpowietrzanie
OpróŜnianie
Tłumik wlotowy
Moduł do ładowania warstwowego **
Rozmiar wychylonego podgrzewacza

dotyczy tylko podgrzewacza VPA 1 500

Ø
Rp 1
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)

mm
A
B
C
D
E

VPA 500
1 740
1 630
1 320
1 210
1 110

VPA 750
1 910
1 780
1 450
1 340
1 220

VPA 1 000
2 170
2 035
1 675
1 565
1 395

VPA 1 500
2 190
2 005
1 640
1 530
1 385

Rp 5/4” (6/4”*)

F

1 000

1 060

1 130

1 165

Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 5/4” (6/4”*)
Rp 1”
Rp 5/4” (6/4”*)
Ø 200, 12 x M12
Rp 2”
Rp ½”

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

920
810
740
660
580
510
245
320
1 000
1 470
190
1 390
140
600
650
100

980
880
800
700
620
550
284
360
1 070
1 595
230
1 500
180
600
750
100

1 020
910
800
715
625
555
290
365
1 200
1 785
235
1 750
185
740
790
100

1 050
940
855
770
685
615
350
425
1 200
1 795
295
1 650
245
900
1 000
100

W

50

50

50

50

X

–
1 780

●
1 975

●
2 240

●
2 270

8 mm
Rp ½”
Rp 5/4” (6/4”*)

**

tylko w przypadku podgrzewaczy VPA 750 do VPA 1 500
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3 Charakterystyka wyrobów – buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS S 500/700/1 000
Charakterystyka wyrobu

Cechy szczególne:
• Stojący, buforowy podgrzewacz zasobnikowy wody grzewczej
• Solarny wymiennik ciepła o bardzo duŜej powierzchni
• 8 bocznym przyłączy pozwala w prosty
sposób połączyć podgrzewacz VPS S
z róŜnyi rodzajami źródeł ciepła
• Wewnątrz kaŜdy króciec wyposaŜony
jest w kierownicę przepływu wody co
zapewnia uzyskanie stabilnego warstwowego rozkładu temperatur
• 3 tulejki pomiarowe do czujników temperatury w dostawie
• Skuteczna izolacja cieplna o grubości
90 mm obniŜająca koszty eksploatacji
oraz zmniejszająca do minimum straty
postojowe
• 3 wielkości podgrzewacza celem
optymalnego dopasowania go do konkretnej sytuacji zapotrzebowania i wytwarzania ciepła
• 1 złączka kielichowa do opróŜniania
MoŜliwości zastosowania
• Buforowy podgrzewacz zasobnikowy
stanowi optymalne uzupełnienie instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów
grzewczych na paliwo stałe, jak równieŜ instalacji grzewczych i chłodniczych. Buforowy podgrzewacz zasobnikowy umoŜliwia optymalne dopasowanie do konkretnych warunków, gdyŜ
wytwarzanie ciepła oraz jego zuŜycie
zostają zarówno czasowo, jak i hydraulicznie rozdzielone
• MoŜliwość wykorzystania w instalacjach
grzewczych i chłodniczych, przy modernizacji starych oraz przy budowie
nowych domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, jak równieŜ
w zakładach rzemieślniczych i usługowych.

Oznaczenie podgrzewacza

Pojemność podgrzewacza w l

Nr zamówienia

VPS S 500

500

0010002501

VPS S 750

750

0010002502

VPS S 1 000

1 000

0010002503
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3 Charakterystyka wyrobów – buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS S 500/700/1 000
Charakterystyka wyrobu

Oznaczenie podgrzewacza

Jednostka

VPS S 500

VPS S 750

Pojemność nominalna podgrzewacza zasobnikowego, netto

l

500

750

1 000

Maksymalne ciśnienie robocze w podgrzewaczu zasobnikowym
Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu solarnym

bar
bar

3
16

3
16

3
16

Solarny wymiennik ciepła:
Powierzchnia grzewcza
Pojemność węŜownicy
Opory węŜownicy
Maksymalna temperatura zasilania w obiegu solarnym
Maksymalna temperatura wody w podgrzewaczu zasobnikowym

m2
l
mbar
°
C
°
C

2.41
16.9
150
110
95

4.29
38.9
60
110
95

5.21
47.2
70
110
95

Średnica zewnętrzna
Średnica zewnętrzna bez izolacji
Wysokość
Przyłącze obiegu solarnego
Przyłącze zasilania i powrotu podgrzewacza
Tulejki pomiarowe czujników temperatury
Króciec spustowy

mm
mm
mm
gwint
króciec
króciec
króciec

777
597
1 950
R 1”
Rp 1 ½”
3 x Rp ¾”
1 x Rp ½”

930
750
1 998
R 1 ¼”
Rp 1 ½ ‘’
3 x Rp ¾”
1 x Rp ½”

1 050
850
2 043
R 1 ¼”
Rp 1 ½”
3 x Rp ¾”
1 x Rp ½”

ZuŜycie energii w stanie gotowości do pracy 1)

kWh/24 h

3.67

4.10

4.60

Masa:
Pusty
Napełniony

kg
kg

89
607

185
958

216
1 245

1)

VPS S 1000

Przy temperaturze ciepłej wody pitnej w podgrzewaczu 65 °C oraz temperaturze otocznia 20 °C.
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3 Charakterystyka wyrobów – buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS S 500/700/1 000
Wymiary przyłączeniowe

Rozmiar wychylonego podgrzewacza
niezbędny przy montaŜu
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Przyłącze zasilania kotła grzewczego lub do dogrzewania wody pitnej (tylko przy wspomaganiu ogrzewania), Rp 1 ½'', przyłącze alternatywne do przyłącza 12
Przyłącze zasilania kotła grzewczego lub przyłącze wylotu przy
podniesieniu temperatury powrotu (tylko przy wspomaganiu ogrzewania), Rp 1 ½'', przyłącze alternatywne do przyłącza 13
Przyłącze Rp 1 ½ '', nie wykorzystywane (zamknąć korkiem gwintowanym Rp 1 ½'')
Przyłącze wlotu przy podniesieniu temperatury powrotu (tylko przy
wspomaganiu ogrzewania) lub przyłącze powrotu stacji wody pitnej
(opcjonalnie), Rp 1 ½'', przyłącze alternatywne do przyłącza 15
Przyłącze zasilania obiegu solarnego R 1'' (VPS S 500) albo R1 ¼''
(VPS S 750 i VPS S 1 000)
Przyłącze powrotu obiegu solarnego R 1'' (VPS S 500) albo R1 ¼''
(VPS S 750 i VPS S 1 000)
Przyłącze zasilania stacji wody pitnej (opcjonalnie) Rp 1 ½''
Króciec Rp ¾ '' do górnego czujnika temperatury
Króciec Rp ¾'' do środkowego czujnika temperatury (tylko przy
wspomaganiu ogrzewania)
Króciec Rp ¾'' do dolnego czujnika temperatury
Króciec spustowy podgrzewacza zasobnikowego Rp ½''
Przyłącze zasilania kotła grzewczego lub zasilania do dogrzewania
wody pitnej (tylko przy wspomaganiu ogrzewania), Rp 1 ½'', przyłącze alternatywne do przyłącza 1
Przyłącze zasilania kotła grzewczego lub przyłącze wylotu przy
podniesieniu temperatury powrotu (tylko przy wspomaganiu ogrzewania), Rp 1 ½'', przyłącze alternatywne do przyłącza 2
Przyłącze Rp 1 ½'', nie wykorzystywane (zamknąć korkiem gwintowanym Rp 1 ½'')
Przyłącze wlotu przy podniesieniu temperatury powrotu (tylko przy
wspomaganiu ogrzewania) lub przyłącze powrotu stacji wody pitnej
(opcjonalnie), Rp 1 ½ '', przyłącze alternatywne do przyłącza 4

Typ podgrzewacza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

ØL

X

VPS S 500

1 950

1 655

1 181

703

225

210

375

945

1 515

210

955

597

1 980

VPS S 750

2 002

1 664

1 211

751

294

279

444

994

1 564

279

1 305

750

2 040

VPS S 1 000

2 043

1 681

1 228

768

311

296

461

1 011

1 581

296

1 322

850

2 090
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4 Projektowanie instalacji
Ogólne podstawy projektowania

Systemy solarne do podgrzewania ciepłej
wody w domach jedno- i dwurodzinnych
z punktu widzenia projektanta moŜna stosunkowo łatwo dobrać na podstawie nomogramu pokazanego na stronie 91.
Do pracy w budynkach jedno- i dwuodzinnych firma Vaillant oferuje równieŜ
odpowiednio do tego dobrane rozwiązania systemowe auroSTEP i auroCOMPACT.
Wraz z wielkością systemów solarnych,
przykładowo przeznaczonych dla domów
wielorodzinnych, obiektów sportowych,
zakładów rzemieślniczych, itp. wzrasta
nakład niezbędnych prac projektowych.
PoniŜej zostaną przedstawione najpierw
informacje stanowiące podstawę do wykonywania tego rodzaju projektów.
RóŜnice w stosunku do systemów
konwencjonalnych
W systemach konwencjonalnych do podgrzewania ciepłej wody w przypadku pojawienia się sygnału zapotrzebowania na
ciepło niezbędną energię z reguły wytwarza kocioł grzewczy. Kocioł ten dobiera
się biorąc pod uwagę jego oczekiwane
maksymalne obciąŜenie cieplne w zimie,
natomiast dobór podgrzewacza zasobnikowego wynika z maksymalnego dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Wśród wszystkich pozostałych warunków
uŜytkowych przede wszystkim musi się
zapewnić niezawodne dostarczanie potrzebnej ilości ciepła.
Systemy solarne do podgrzewania
ciepłej wody
Przy projektowaniu instalacji solarnych
obowiązują zasadniczo inne reguły, niŜ
przy projektowaniu instalacji konwencjonalnych! Instalacje solarne zakłada się
jako dodatkowe, których zadaniem jest:
moŜliwe jak najbardziej efektywnie wykorzystać zmieniającą się w bardzo szerokich granicach ofertę energetyczną słońca oraz ewentualnie magazynować energię słoneczną i w ten sposób zredukować
zapotrzebowanie na paliwo do systemów
konwencjonalnych.

Przy projektowaniu instalacji solarnych
naleŜy uwzględnić wiele róŜnych parametrów:
• Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody, ewentualnie równieŜ
zapotrzebowanie na ciepło tracone w
przewodach cyrkulacyjnych, o ile przewody takie istnieją
• Dane pogodowe w miejscu ustawienia
instalacji solarnej
• Ustawienie kierunku i kąta nachylenia
powierzchni kolektorów
• Konfiguracja systemu
• śądany współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
NajwaŜniejszym parametrem przy projektowaniu systemów solarnych do podgrzewania wody uŜytkowej jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę, ewentualnie z
uwzględnieniem strat w przewodach cyrkulacyjnych, o ile przewody takie istnieją.
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę (które
równieŜ w budynkach mieszkalnych moŜe
być bardzo zróŜnicowane) najdokładniej
moŜna określić za pomocą wodomierza
usytuowanego na wlocie zimnej wody do
podgrzewacza.
Jeśli taki pomiar nie jest moŜliwy do wykonania, albo sprawia zbyt duŜo trudności, to pozostaje oszacowanie zapotrzebowania na podstawie danych z doświadczenia, w zaleŜności od ilości osób oraz
innych uŜytkowników ciepłej wody.
Prawidłowy projekt instalacji powinien
uwzględniać dające się przewidzieć ewentualne zmiany w zuŜyciu ciepłej wody, np.
powiększenie się rodziny lub wyprowadzka niektórych osób.

Na podstawie dziennego zapotrzebowania
na ciepłą wodę oblicza się zapotrzebowanie na energię potrzebną do jej przygotowania wg następującej zaleŜności:
Q = m · c · ∆T
Q = ilość ciepła w [Wh]
m = masa wody w [kg]
(dla wody: 1 kg ≈ 1 l)
c = ciepło właściwe w [Wh/kgK]
(dla wody: c ≈ 1.16 [Wh/kgK])
∆T = róŜnica temperatur ciepłej i zimnej
wody w [K]
Roczne zapotrzebowanie na energię do
podgrzewania wody uŜytkowej równe jest
zapotrzebowaniu dziennemu, pomnoŜonemu przez 365.
Przykład:
Szukane: dzienne zapotrzebowanie na
energię konieczną do podgrzewania wody uŜytkowej w 6-osobowym gospodarstwie domowym wraz z zasilaniem ciepłą
wodą odpowiednio dostosowanej pralki
(20 l/d).
ZałoŜenia: średnie zapotrzebowanie na
ciepłą wodę w ilości 40 l (45 °C)/osoba.
Obliczenia:
m = 6 · 40 l + 1 · 20 l
c = 1.16 Wh/kgK
∆T = 35 K
Q = (6 · 40 + 1 · 20) · 1.16 · 35
Q = 10 556.00 Wh/d
Q = 10.56 kWh/d
Uwzględniając 365 dni w roku, otrzymuje
się roczne zapotrzebowanie na energię
3 852.94 kWh.
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4 Projektowanie instalacji
Instalacje solarne do podgrzewania wody uŜytkowej – zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Przeciętne zapotrzebowanie na ciepłą wodę w litrach na jeden dzień na osobę (45 °C)
Rodzaj budynku Zastosowanie

Niski komfort
(minimalne zapotrzebowanie)

Dom jednoi dwurodzinny

Pralka i zmywarka nie są 20 – 30 lub
zasilane ciepłą wodą
0.8 – 1.2 kWh/osoba x dzień

Dodatkowo:

Pralka lub zmywarka

Średni komfort
(standardowe zapotrzebowanie)

Wysoki komfort
(wysokie zapotrzebowanie)

30 – 50 lub
1.2 – 2.0 kWh/osoba x dzień

50 – 70 lub
2.0 – 2.8 kWh/osoba x dzień

na kaŜde urządzenie ok. 20 l/dzień lub wg wymagań producenta

Typowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w domach jedno- i dwurodzinnych

Przeciętne zapotrzebowanie na ciepłą wodę w litrach na jeden dzień
przy pełnej ilości osób i temperaturze wody 60 °C *)

Inne zastosowania
Dom wielorodzinny

budynek mieszkalny w standardzie od socjalnego do podwyŜszonego

20 – 25 lub 70 l na jeden moduł mieszkalny

Akademik

34 – 45 lub 1.38 – 1.80 kWh/osoba x dzień

Dom seniora

34 – 50 lub 1.38 – 2.00 kWh/osoba x dzień

Szpital

35 – 55 lub 1.40 – 2.20 kWh/osoba x dzień

Kryta pływalnia

od standardowej do dobrze wyposaŜonej

Plac kempingowy
Hotel
*)

20 – 30 lub 0.80 – 1.20 kWh/osoba x dzień
30 – 50 lub 1.20 – 2.00 kWh/osoba x dzień
11 – 49 lub 0.50 – 1.99 kWh/osoba x dzień

2. klasa

40 – 70 lub 1.60 – 2.80 kWh/osoba x dzień

Określono na podstawie danych zebranych w okresach letnich, przy niskim obciąŜeniu cieplnym

Typowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w przypadku innych zastosowań

Nowoczesne pralki i zmywarki do naczyń
mogą być przyłączane bezpośrednio lub
poprzez zawór termostatyczny mieszający (zwracać uwagę na informacje producenta!) do sieci ciepłej wody pitnej w budynku. Zaleca się juŜ przy zakupie urządzenia mieć na uwadze, co następuje:
Zmywarki do naczyń
• Suszarki kondensacyjne bez dodatkowej wymuszonej wentylacji (wentylator)
wymagają przyłączenia do zimnej wody, aby uzyskać odpowiednie rezultaty
przy suszeniu
• Zastosowanie wymuszonej wentylacji
moŜe spowodować – np. przy ustawieniu zmywarki w pomieszczeniu mieszkalnym – pogorszenie komfortu (para
wodna)
• Niektórzy producenci wyraźnie zalecają
przyłączenie zmywarki do ciepłej wody
pitnej
• Zmywarki z dolnego przedziału cenowego z reguły nie dysponują elektronicznie regulowanym podgrzewaczem
przepływowym i z powodu zagroŜenia
przegrzewaniem są nieodpowiednie

Pralki
• Niektórzy producenci oferują pralki
z moŜliwością przyłączania do zimnej
i do ciepłej wody
• W pralkach standardowych naleŜy zastąpić przewód giętki, wykorzystywany
do przyłączania do wody zimnej na
przewód odporny na oddziaływanie
gorącej wody
• W przypadku korzystania z powszechnie dostępnych w handlu zaworów termostatycznych moŜliwe jest uzupełnienie wyposaŜenia prawie wszystkich typów bez pogorszenia komfortu
Wymagany poziom temperatur do
przygotowywania ciepłej wody
W domach jednorodzinnych poziom temperatury ciepłej wody 45 °C z reguły jest
wystarczający dla wszystkich zastosowań
(natrysk, kąpiel w wannie, prace porządkowe, itd.) W przypadku duŜych instalacji
wg wytycznych DVGW obowiązuje poziom
temperatur 60 °C. Im niŜszy poziom temperatur moŜna nastawić, tym bardziej
efektywnie funkcjonują instalacje solarne
oraz cały system przygotowywania ciepłej
wody.

Porównanie
Do podgrzania 100 litrów wody pitnej od
10 °C do:
• 25 °C potrzeba 1.74 kWh
• 45 °C potrzeba 4.06 kWh
• 60 °C potrzeba 5.81 kWh
(w podanych przykładach uwzględniono wzrost strat ciepła w podgrzewaczach zasobnikowych przy wyŜszych
temperaturach).
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
w domach wielorodzinnych
Jeśli nie dysponuje się Ŝadnymi wynikami
pomiarów, to dla domu wielorodzinnego
w przybliŜeniu moŜna załoŜyć dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ilości 20
– 25 l/osoba, ewentualnie ok. 70 l/moduł
mieszkalny, przy temperaturze 60 °C. NaleŜy określić współczynniki równoczesności poboru ciepłej wody i odpowiednio je
uwzględnić w projekcie instalacji. W odniesieniu do instalacji solarnych duŜe
znaczenie posiada zuŜycie ciepłej wody
w miesiącach letnich, gdyŜ to wtedy właśnie jest największe zagroŜenie przegrzania instalacji, a jednocześnie z powodu
okresu urlopowego naleŜy oczekiwać, Ŝe
będzie ona pracować w warunkach niewielkiego odbioru ciepła.
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4 Projektowanie instalacji
Instalacje solarne do podgrzewania wody uŜytkowej – zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło do przygotowania wody uŜytkowej,
oprócz wymaganej ilości energii do podgrzania wody, musi się uwzględnić równieŜ straty w podgrzewaczu zasobnikowym oraz straty w przewodach cyrkulacyjnych.
Uwzględnienie przewodów cyrkulacyjnych
Jeśli istnieje przewód cyrkulacyjny, to zaleŜnie od jego długości oraz jakości izolacji cieplnej moŜna się spodziewać nawet
bardzo znaczących strat ciepła.
Straty te w mocno rozgałęzionych systemach, jak to ma miejsce np. w domach
wielorodzinnych, często mogą być tego
rzędu, jak ilość ciepła potrzebnego do
samego nagrzania wody. NaleŜy je zredukować w takim stopniu, w jakim to tylko
jest moŜliwe. MoŜna to osiągnąć, wykorzystując np. programatory czasowe, termostaty, itp. Stosowanie tego rodzaju
urządzeń jest opłacalne, gdyŜ efekty
oszczędnościowe są na ogół bardzo znaczące.
W domach jednorodzinnych moŜna całkowicie zrezygnować z przewodu cyrkulacyjnego przy odległościach między podgrzewaczem zasobnikowym i punktami
poboru ciepłej wody rzędu 10 m. Jeśli
jednak przewód cyrkulacyjny jest niezbędny, lub poŜądany, to straty energii cieplnej, które on powoduje, naleŜy szacować
na ok. 10 W/m (w przypadku złej izolacji
cieplnej nawet do 20 W/m).

Przykład
Szukane: dzienne dodatkowe zapotrzebowanie na energię, spowodowane przez
straty w przewodzie cyrkulacyjnym.
ZałoŜenia: przewód cyrkulacyjny o długości 15 m, w którym straty energii cieplnej
ograniczono w czasie do 8 godzin dziennie przez zastosowanie programatora
czasowego.
Obliczenia:
Qstrat = 15 m · 10 W/m · 8 h = 1 200 Wh
Straty te odpowiadają zapotrzebowaniu
na ciepłą wodę w ilości 30 l/dzień i moŜna
je traktować, jako zuŜycie wody przez jedną dodatkową osobę. Jeśli nie będzie się
stosować programatora czasowego, to
dzienne straty będą odpowiadać zuŜyciu
wody przez 3 osoby!
W budynkach wielorodzinnych (liczących
od 6 mieszkań), przy całkowicie izolowanych przewodach cyrkulacyjnych, straty
ciepła na jedno mieszkanie wynoszą od
minimum 50 W do maksimum 140 W.
RównieŜ w przypadku nowych budynków
naleŜy spodziewać się strat energii rzędu
100 W na jedno mieszkanie.
Wymagania dotyczące higieny przygotowywania ciepłej wody pitnej
W przypadku instalacji solarnych – identycznie, jak przy wszystkich innych systemach do podgrzewania wody uŜytkowej –
naleŜy przestrzegać zachowania wymaganych warunków higienicznych. W zakresie temperatur od 30 °C do 50 °C
szczególnie dobrze rozwijają się niektóre
bakterie (np. legionelle). W arkuszach roboczych DVGW W 551 i W 552 sformułowano wymagania, których spełnienie zapobiega rozmnaŜaniu się legionelli. NajwaŜniejsze z nich naleŜy krótko omówić.

Arkusz roboczy W 551 rozróŜnia instalacje małe i duŜe
• W odniesieniu do małych instalacji, zakładanych w domach jedno- i dwurodzinnych, stopień zagroŜenia oceniono,
jako niewielki. Tam nie wymaga się
podejmowania jakichkolwiek szczególnych przedsięwzięć zabezpieczających!
Temperatura wody uŜytkowej 45 °C
jest wystarczająca do wszystkich zastosowań. KaŜde dalsze zwiększenie
temperatury jest przyczyną wyŜszych
strat oraz mniejszego uzysku energii
solarnej. Poza tym wtedy zuŜywa się
więcej energii konwencjonalnej na nagrzewanie wody do zadanej temperatury.
• Gdy instalacja obejmuje podgrzewacze
zasobnikowe o pojemności powyŜej
400 l albo jeśli pojemność przewodu
doprowadzającego wodę do najbardziej oddalonego punktu czerpalnego
przekracza 3 l, to taką instalację z definicji zalicza się do duŜych. Wtedy,
aby zapewnić termiczną dezynfekcję
ciepłej wody uŜytkowej, naleŜy tę
część wody, która znajduje się w podgrzewaczu, w jego strefie stanu gotowości do uŜycia, stale utrzymywać w
temperaturze 60 °C, a ponadto całą
pojemność podgrzewacza zasobnikowego jeden raz dziennie nagrzać równieŜ do temperatury 60 °C. NajniŜsza
temperatura w całej sieci ciepłej wody
(równieŜ na powrocie obiegu cyrkulacji!) moŜe być co najwyŜej o 5 K niŜsza
od temperatury na wypływie z podgrzewacza zasobnikowego.
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4 Projektowanie instalacji
Instalacje solarne do podgrzewania wody uŜytkowej – dobór podgrzewaczy zasobnikowych

Dobór podgrzewaczy zasobnikowych
Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą
wodę jest w godzinach rannych i wieczorem, kiedy to słońce jeszcze nie świeci
albo juŜ nie świeci. Z drugiej strony naprzemian występują kolejno po sobie dni
pochmurne oraz dni o wysokim natęŜeniu
promieniowania słonecznego. Zapewnienie krótkotrwałej równowagi pomiędzy
podaŜą ciepła wytwarzanego przez kolektor oraz zapotrzebowaniem na ciepłą wodę przejmuje na siebie solarny podgrzewacz zasobnikowy. Aby uzyskać optimum
komfortu oraz efektywności energetycznej,
powinno się stosować takie podgrzewacze
zasobnikowe, które dysponują znacząco
większą pojemnością, niŜ to zwykle ma
miejsce w przypadku konwencjonalnych
systemów grzewczych.
Niezawodność w dostarczaniu ciepłej
wody gwarantuje układ dogrzewania, który w razie potrzeby podgrzewa część wody znajdującej się w górnej strefie podgrzewacza zasobnikowego do temperatury zadanej. Wodę w dolnej strefie podgrzewacza zasobnikowego naleŜy utrzymywać na moŜliwie niskim poziomie temperatur, aby efektywnie wykorzystać
energię solarną. Jeśli z podgrzewacza
pobiera się ciepłą wodę, to automatycznie
do dolnej jego strefy dopływa woda zimna.
W ten sposób w solarnym podgrzewaczu
zasobnikowym utrzymuje się wyraźnie
warstwowy rozkład temperatur.

Przykład
Szukane: zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 6 osób w domu dwurodzinnym,
zuŜywająch przeciętne ilości wody.

Solarne podgrzewacze zasobnikowe dobiera się z jednej strony biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ciepłą wodę oraz
sposób jej wykorzystywania przez UŜytkownika, a z drugiej musi się je dostosować do zaprojektowanej powierzchni kolektorów.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę =
6 · 40/d = 240 l/d przy 45 °C.
Z: 240 · 1.5 = 360 l albo
240 · 2.0 = 480 l
wynika dobór solarnego podgrzewacza
zasobnikowego VIH S 400 albo przy podwyŜszonym zapotrzebowaniu na ciepłą
wodę podgrzewacza VIH S 500.

Solarne podgrzewacze zasobnikowe
do domów jedno- i dwurodzinnych
Przyjmuje się, Ŝe pojemność podgrzewacza zasobnikowego wynosi od 1.2- do
2.0-krotnego dziennego zapotrzebowania
na ciepłą wodę. Zarazem powinno się zakładać co najmniej 50 l pojemności podgrzewacza na kaŜdy metr kwadratowy
powierzchni kolektorów. Wyjątkiem jest
system auroCOMPACT. Zastosowana
w nim technika ładowania warstwowego
sprawia, Ŝe wystarcza tylko 30 – 35 l pojemności na metr kwadratowy powierzchni kolektorów.

Obszary zastosowań
Firma Vaillant oferuje podgrzewacze zasobnikowe dostosowane do kaŜdego rodzaju zapotrzebowania. Oprócz biwalentnych solarnych podgrzewaczy zasobnikowych VIH S w domach jednorodzinnych
moŜna takŜe stosować solarny kondensacyjny system grzewczy auroCOMPACT
albo kompaktowy system solarny auroSTEP. W instalacjach solarnych do
wspomagania ogrzewania stosuje się oferowane przez firmę Vaillant kombinowane,
wielofunkcyjne lub buforowe podgrzewacze zasobnikowe.

Wskazówka:
Nie naleŜy dobierać nadmiernie duŜych solarnych
podgrzewaczy zasobnikowych. Zaprojektowanie instalacji solarnej ze współczynnikiem pokrycia zapotrzebowania na ciepło ok. 60% implikuje prawie 100%
pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę w miesiącach letnich, gwarantując w ten sposób, Ŝe przez
długi okres dogrzewanie będzie mogło pozostawać
wyłączone. Jeśli natomiast dobierze się solarny podgrzewacz zasobnikowy zbyt duŜy w stosunku do dysponowanej powierzchni kolektorów, to przez wiele dni
temperatura wody będzie niewystarczająca. W takiej
sytuacji współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania maleje, kocioł grzewczy równieŜ w lecie musi
często dogrzewać wodę uŜytkową, a Klient jest niezadowolony. Stąd teŜ podgrzewacze o pojemności
większej niŜ 100 l na metr kwadratowy powierzchni
kolektorów nie mają sensu.

Instalacje solarne wykorzystuje się równieŜ w coraz to większym stopniu do przygotowywania ciepłej wody pitnej w domach
wielorodzinnych, hotelach, obiektach
sportowych, szpitalach, itd.

Zalecana
Solarny
Wskaźnik ilość
podgrzewacz
wydajności kolektorów
zasobnikowy,
*)
VFK 145
NL
biwalentny

Pojemność
Zalecana
strefy stanu
ilość
gotowości
kolektorów
do uŜycia
VTK 570/1140
w litrach

Dobór solarnego podgrzewacza zasobnikowego z uwagi na maksyPobór ciepłej wody
malne przeciętne zapotrzebowanie na ciepłą
wodę w litrach (45 °C)

VIH S 300

2

2

0/3

99

200

Wydatek trwały: 590 l/h (85 °C/10 °C/45 °C; 24 kW)
NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie:
(85 °C, 65 °C przy 45 °C/60 °C) 195 l/10 min

VIH S 400

3.5

3

1/3 – 0/4

158

300

Wydatek trwały: 664 l/h (85 °C/10 °C/45 °C; 24 kW)
NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie:
(85 °C, 65 °C przy 45 °C/60 °C) 251 l/10 min

VIH S 500

4.7

4 –5

0/5 – 1/5

190

350

Wydatek trwały: 840 l/h (85 °C/10 °C/45 °C; 24 kW)
NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie:
(85 °C, 65 °C przy 45 °C/60 °C) 288 l/10 min

2
auroTHERM –
VFK 135 D

ok. 95

–

NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie
150 l/10 min

2

ok. 75

150

Wydatek trwały (moc trwała): 570 l/h (23 kW)
NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie:
185 l/10 min

Kompaktowe systemy solarne:
auroSTEP

–

auroCOMPACT
1.7
VSC 196/2-C

–

Wskaźniki wydajności i maksymalny pobór ciepłej wody dla podgrzewaczy zasobnikowych; *) wg DIN 4708 część 3
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4 Projektowanie instalacji
Instalacje solarne do podgrzewania wody uŜytkowej – dobór podgrzewaczy zasobnikowych

Wewnętrzny wymiennik ciepła
Powierzchnię grzewczą wymiennika ciepła
w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym
naleŜy zwymiarować w taki sposób, aby
na jeden m2 powierzchni netto kolektorów
przypadało jej co najmniej od 0.3 m2 do
2
0.4 m w przypadku wymienników uŜe2
browanych lub 0.2 m w przypadku wymienników z gładkorurowych

się, gdyŜ zmniejszałoby to wielkość uzysku energii solarnej.
Uwaga
Jeśli termostatyczne zawory mieszające
zakłada się w przewodach rozprowadzających ciepłą wodę z cyrkulacją, to naleŜy
pamiętać o sprzęŜeniu hydraulicznym powrotu obiegu cyrkulacji z wlotem zimnej
wody do zaworu. W przeciwnym razie
podczas trwania zwykłego procesu cyrkulacji bez jednoczesnego czerpania wody
termostatyczny zawór mieszający zostaje
„pokonany”. Zawór wprawdzie chce do
gorącej wody domieszać zimną, ale przy
braku poboru ta ostatnia do niego nie dopływa. W takiej sytuacji woda o temperaturze np. 90 °C dociera do zaworu, a następnie opuszcza go bez ochłodzenia.
Jeśli natomiast sprzęgnie się hydraulicznie powrót obiegu cyrkulacji z dopływem
zimnej wody do zaworu, to wytwarza się
tam połączenie obejściowe do czasu, aŜ
temperatura wody uŜytkowej ponownie
osiągnie nastawioną wartość, np. 60 °C.

Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy serii VIH S 300/400 /500 firmy Vaillant dysponuje zintegrowanym gładkorurowym wymiennikiem ciepła o powierzchni
2
2
grzewczej 1.6 m lub 2.1 m (VIH S 500).
W związku z tym do jednego podgrzewacza VIH S 500 moŜna podłączyć bez jakichkolwiek ograniczeń 2 – 5 płaskich kolektorów firmy Vaillant!
Wpływ dogrzewania wody w podgrzewaczu zasobnikowym na projekt instalacji solarnej
Aby zapewnić instalacji solarnej w moŜliwie największym stopniu pierwszeństwo
w nagrzewaniu wody, z energetycznego
punktu widzenia najbardziej optymalnym
rozwiązaniem jest jej współpraca ze sterowanym w funkcji czasu układem dogrzewania. W praktyce oznacza to, Ŝe
dogrzewanie wody włącza się dopiero
krótko przed jej poborem, przykładowo
późnym popołudniem. W ten sposób
gwarantuje się spełnienie trzech równie
waŜnych warunków uzyskiwania wysokiego uzysku energii solarnej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu korzystania z ciepłej wody:
• W ciągu dnia woda w podgrzewaczu
zasobnikowym moŜe być nagrzewana
w moŜliwie największej mierze solarnie
• Wieczorne pobory ciepłej wody przebiegają bez utraty komfortu
• AŜ do następnego przedpołudnia energia konwencjonalna zostaje prawie całkowicie wykorzystana do kąpieli, a instalacja solarna z powrotem dysponuje
w dolnej części zasobnika warstwą
wody o niskiej temperaturze
Podgrzewacze zasobnikowe wody w
duŜych instalacjach
Większe systemy solarne projektuje się
przy załoŜeniu mniejszego współczynnika
solarnego pokrycia zapotrzebowania na
ciepło. Stąd w miesiącach letnich uzyskują one odpowiednio mniejsze nadwyŜki
energii solarnej, profil pobierania ciepłej
wody jest bardziej równomierny, a układ
dogrzewania konwencjonalnego funkcjonuje równieŜ w lecie. Dlatego z ekonomicznie uzasadnionych powodów wymagają one teŜ mniejszych jednostkowych
pojemności podgrzewaczy zasobnikowych. O ile obciąŜenie (stosunek zapotrzebowania na ciepłą wodę do powierzchni kolektorów) w małych instalacjach

Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy VIH S

solarnych wynosi najczęściej 30 – 40 l/m2,
to w przypadku duŜych instalacji, funkcjonujących np. w wielopiętrowym budownictwie wielorodzinnym, kształtuje się na po2
ziomie ok. 70 l/m . Przyjmowane jednostkowe pojemności podgrzewaczy zasobnikowych powinny wynosić ok. 30 – 50 l/m2.
Z powodu konieczności przestrzegania
wytycznych DVGW często wymaganą pojemność jednostkową podgrzewacza zasobnikowego zapewnia się stosując podgrzewacze buforowe. W duŜych instalacjach solarnych przekazywanie ciepła z
obiegu buforowego podgrzewacza zasobnikowego do jednego lub do kilku
podgrzewaczy zasobnikowych wody pitnej
odbywa się z reguły za pośrednictwem
zewnętrznych wymienników ciepła. Wymaganą przez instalację solarną jednostkową pojemność podgrzewacza rozdziela
się na buforowy podgrzewacz zasobnikowy oraz na podgrzewacz wody uŜytkowej (na jego stopień wstępnego podgrzewania, natomiast wyłącza się z obliczeń pojemność strefy stanu gotowości
do uŜycia).

Połączenie hydrauliczne powrotu obiegu cyrkulacji
z dopływem zimnej wody do termostatycznego zaworu mieszającego.

Zakładanie termostatycznego zaworu
mieszającego
W instalacjach solarnych, w strefie wody
pitnej, temperatury mogą osiągać wartość
powyŜej 60 °C. Stąd szczególnego znaczenia nabiera problem zabezpieczenia
UŜytkownika przed poparzeniami. Dlatego załoŜenie termostatycznego zaworu
mieszającego, ograniczającego temperaturę do 60 °C jest obowiązkiem. Ograniczanie temperatury wody w podgrzewaczu zasobnikowym do 60 °C w strefie
obiegu kolektora kategorycznie odradza
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Wymaganą wielkość powierzchni kolektorów do instalacji solarnych do podgrzewania wody uŜytkowej w domach jedno- i
dwurodzinnych najczęściej moŜna określić za pomocą pewnych praktycznych reguł. Zamieszczone poniŜej wytyczne do
projektowania odnoszą się do systemów z
biwalentnym podgrzewaczem zasobnikowym i płaskimi kolektorami auroTHERM
VFK.

Nomogram do doboru instalacji solarnych

l/dzień

Praktyczna reguła
Aby uzyskać Ŝądaną wartość współczynnika solarnego pokrycia zapotrzebowania
na ciepło 60%, na jedną osobę powinno
2
się przyjąć ok. 1.0 – 1.5 m powierzchni
netto kolektorów płaskich. Prawidłowo
dobrany solarny podgrzewacz zasobnikowy powinien dysponować pojemnością
odpowiadającą od 1.2- do 2.0-krotnego
dziennego zapotrzebowania na ciepłą
wodę pitną.
Projektowanie z wykorzystaniem nomogramu
Dokładniejsze oszacowanie parametrów
instalacji solarnej moŜna przeprowadzić
za pomocą zamieszczonego obok nomogramu, który uwzględnia wszystkie waŜne
kryteria doboru, takie jak dane dotyczące
zapotrzebowania na ciepłą wodę, lokalizacja oraz kierunek ustawienia i kąt nachylenia powierzchni kolektorów.
Obliczenia szczegółowe
Powierzchnię kolektorów moŜna równieŜ
wyznaczyć, wykorzystując omówione poniŜej współczynniki korekcyjne. Taki sposób postępowania szczególnie poleca się
przy większych instalacjach solarnych do
podgrzewania wody uŜytkowej albo w
przypadkach specjalnych, jak np. bardzo
niekorzystna sytuacja wyjściowa, wynikajaca z miejsca ustawienia instalacji, zorientowania i kąta nachylenia powierzchni
kolektorów, itp.
Wskazówka:
W przypadku małych instalacji solarnych obliczenia
przeprowadzone z wykorzystaniem nomogramu z reguły są wystarczające. W rachubę bowiem wchodzi
tylko całkowita wielokrotność powierzchni kolektora
2
VFK firmy Vaillant o powierzchni brutto/netto 2.51 m /
2
2.35 m . Wystarcza zatem tylko określić, jako dokład2
ne zapotrzebowanie, np. powierzchnię 5.9 m . Dla takiego przypadku naleŜy zdecydować: dwa lub trzy ko2
2
lektory (powierzchnia netto 4.7 m lub 7.05 m )! Ostatecznie taką decyzję naleŜy podjąć po uzgodnieniu
z Klientem. Z energetycznego punktu widzenia zalecana decyzja, to trzy kolektory.

POJEMNOŚĆ PODGRZEWACZA
ZASOBNIKOWEGO

Ilość osób

%
współczynnik pokrycia

patrz
str.93
E/W
SE/SW

Kierunek ustawienia
kolektorów

Strefa 1

Patrz str. 63

S

Strefa 4

Kąt nachylenia

Ilość VFK 145

Nomogram do doboru, krok po kroku, systemów solarnych firmy Vaillant w domu jedno- i wielorodzinnym

Nomogram mieszczony powyŜej opracowano na podstawie obliczeń symulacyjnych z
wykorzystaniem oprogramowania T*SOL. Biorąc za punkt wyjścia ilość osób, określa
się przeciętne dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę o temperaturze czerpania 45 °C
w punkcie przecięcia prostej pionowej z prostymi zapotrzebowania (30 l/d – niskie zapotrzebowanie, 40 ÷ 50 l/d – przeciętne zapotrzebowanie). Rezultatem procesu projektowania jest najpierw wielkość wymaganego podgrzewacza zasobnikowego, wyznaczona linią poziomą poprowadzoną w prawo. Następnie, po przedłuŜeniu linii poziomej dalej w prawo, moŜna określić Ŝądaną wartość współczynnika solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło, stanowiącą ostateczny rezultat rozwaŜań (w naszym przykładzie
60 %). Przesuwając się w dalszym ciągu po wykresie w kierunku pokazanym strzałkami moŜna określić współczynniki korekcyjne odnoszące się do miejsca ustawienia instalacji, oraz kierunku ustawienia (zorientowania) i kąta nachylenia powierzchni jej kolektorów. W rezultacie otrzymuje się ilość wymaganych kolektorów auroTHERM.
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Przykład
Szukane: instalacja solarna dla 7 osób
w domu dwurodzinnym, zapotrzebowanie
na ciepłą wodę przeciętne.

Ch
ara

kte
rys
tyk
ak
ole

kto
ra

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w l/d

Krok 1: wyznaczanie powierzchni kolektorów bez uwzględniania współczynników korekcyjnych
Powierzchnię kolektorów dobiera się na
podstawie zapotrzebowania na ciepłą wodę i odpowiedniej pojemności podgrzewacza zasobnikowego. Z grubsza rzecz
2
biorąc, na 1 m powierzchni kolektorów,
przy 50 l dziennego zapotrzebowania na
ciepłą wodę (odpowiada to zapotrzebowaniu na wodę o temperaturze wody 45 °C
przez jedną osobę) wymaga się ok. 60 l
pojemności podgrzewacza zasobnikowego. Ten wykres obowiązuje przy południowym kierunku ustawienia kolektorów i
kącie nachylenia dachu 45 °C.

Wielkość podgrzewacza zasobnikowego w litrach

Dobór powierzchni kolektorów i pojemności podgrzewaczy zasobnikowych dla instalacji solarnych do podgrzewania wody uŜytkowej

Sposób postępowania: przy oszacowaniu
zapotrzebowania na ciepłą wodę 7 · 50 l/d
= 350 l/d z zamieszczonego obok wykresu
wynika wielkość podgrzewacza zasobni2
kowego 525 l oraz 8 m powierzchni kolektorów (patrz przykład w nomogramie).
Krok 1: lokalizacyjny współczynnik korekcji
Wszystkie praktyczne reguły, jak równieŜ
sam nomogram, dotyczą zawsze sytuacji,
gdy średnia wartość natęŜenia promieniowania słonecznego wynosi ok. 1 000
2
kWh/m x rok. Odpowiada to przeciętnej,
obowiązującej w Polsce. Aby dokonać korekcji dobranych parametrów, wynikającej
z konkretnej lokalizacji instalacji solarnej,
moŜna obliczoną w kroku 1 powierzchnię
kolektorów dopasować z pewnym przybliŜeniem, wykorzystując w tym celu lokalizacyjny współczynnik korekcji (patrz mapa obok).

Powierzchnia kolektorów w m 2
Nomogram do doboru powierzchni kolektorów oraz pojemności podgrzewacza zasobnikowego instalacji solarnej
do podgrzewania wody pitnej z kolektorami płaskimi.

Przykład
Szukane: instalacja solarna z kroku 1, ale
zlokalizowana w okolicach Zielonej Góry
Sposób postępowania: określenie strefy
klimatycznej dla instalacji solarnej zlokalizowanej w Zielonej Górze.
Zielona góra znajduje się w strefie klimatycznej, w której roczne nasłonecznienie
wynosi około 950-1000 kWh/rok. Dla tej
strefy obowiązuje współczynnik korekcyjny 1,05, a w związku z tym skorygowana
powierzchnia kolektorów wynosi: 8.0 ·
2
1.05 = 8.4 m .

Współczynniki korekcyjne natęŜenia promieniowania słonecznego wg regionów

Strefa 4
1.1

Strefa 3
1.05

Strefa 2
1.0

Strefa 1
0.95
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Przykład
Szukane: powierzchnia kolektorów z przykładu dla okolic Zielonej Góry (patrz poprzednia stronaj), ale z południowozachodnim kierunkiem ustawienia kolektorów i z kątem nachylenia 60 °C.
Sposób postępowania: W nomogramie
„Współczynnik korekcyjny dla powierzchni kolektorów w zaleŜności od kierunku
ustawienia i kąta nachylenia dachu” poprowadzić prostą prostopadłą do współrzędnej poziomej w górę aŜ do przecięcia
się z krzywą „60 °C”. Z punktu przecięcia
poprowadzić prostą równoległą do współrzędnej poziomej i na przecięciu ze współrzędną pionową odczytać wartość współczynnika korekcyjnego, wynoszącą w tym
przypadku 1.1. Nowa skorygowana powierzchnia kolektorów wynosi zatem:
2
8.4 · 1.1 = 9.24 m .

Współczynnik korekcyjny dla powierzchni kolektorów w zaleŜności od kierunku
ustawienia i kąta nachylenia dachu.

45
Współczynnik korekcji kierunku
ustawienia i kąta nachylenia dachu

rok 3: współczynnik korekcji kierunku
ustawienia i kąta nachylenia dachu
W sytuacji, gdy dachy nie są ustawione
optymalnie w kierunku południowym oraz/
lub ich kąt nachylenia róŜni się od 45 °C,
to moŜna wprowadzić odpowiedni współczynnik korekcyjny, uwzględniający wynikające stąd zmniejszenie oszczędności
energii. Wartość współczynnika korekcji
kierunku ustawienia i kąta nachylenia dachu odczytuje się z zamieszczonego poniŜej nomogramu.

o

30

o

15o
Kąt nachylenia dachu
(pola kolektorów)

60o

75

Zachód

Południowy zachód

Południe

o

Południowy wschód

Wschód

Podsumowanie
W wyniku szczegółowych obliczeń otrzymuje się dla rozpatrywanej instalacji solarnej wielkość powierzchni kolektorów
2
9.24 m , co prawie dokładnie odpowiada
powierzchni czterech kolektorów auroTHERM VFK 145 (4 · 2.35 m2 = 9.4 m2
netto).
W przypadku zakładania kolektorów rurowych wielkość obliczonej powierzchni
odpowiada w przybliŜeniu powierzchni,
jaką dysponują cztery kolektory auroTHERM VTK 1140.
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opróŜnienia kolektorów, gdyŜ wytwarzające się wtedy podciśnienie (zjawisko lewaru hydraulicznego) pozwala pokonać
opory przepływu.
Do izolacji cieplnej końcowych odcinków
przewodów zasilania i powrotu naleŜy
stosować izolację 2 x 750 mm, przeznaczoną do systemu auroSTEP, odporną na
oddziaływanie czynników pogodowych.

MontaŜowa wysokość instalacjia i nachylenie przewodów rurowych

Przeprowadzenie rurowego przewodu przyłączeniowego przez dach podczas montaŜu kolektorów na
dachu skośnym

Układanie przewodów rurowych obiegu solarnego
Proces wypierania powietrza z kolektora
wymaga odpowiedniej prędkości przepływu czynnika grzewczego. Powinna
ona być większa niŜ prędkość unoszenia
się pęcherzy powietrza. Dlatego do wykonania przewodów rurowych instalacji
solarnej wolno stosować tylko rury miedziane o średnicy wewnętrznej 8.4 mm
przy maksymalnej całkowitej ich długości
40 m. NaleŜy uŜywać elastycznego rurowego przewodu przyłączeniowego do instalacji solarnych o długości 2 x 10 m, nr
wyrobu 302 359, lub o długości 2 x 20 m,
nr wyrobu 302 360. Złączki zaciskowe
ułatwiające i przyspieszające montaŜ
wchodzą w zakres dostawy. W obiegu solarnym musi się zapewnić niezbędne nachylenie przewodów połączeniowych, które powinno wynosić conajmniej 4%.
W przypadku dachowych centrali grzewczych górne przyłącze obiegu solarnego
do modułu podgrzewacza zasobnikowego
musi się znajdować zawsze poniŜej najniŜszego punktu pola kolektorów.
MontaŜ kolektorów
Stosuje się wyłącznie kolektor auroTHERM
VFK 135 D z absorberem serpentynowym.
Aby system w stanie unieruchomienia
mógł funkcjonować będąc opróŜniony
z cieczy solarnej, kolektory muszą być
usytuowane poziomo, a ciecz powinna
przez nie przepływać w kierunku od dołu
do góry. W czasie montaŜu kolektorów na
dachu przewód solarny przeprowadza się
przez odpowiednią dachówkę z przelotem
(patrz rysunek). Mimo występującego w
tym przypadku niewielkiego zasyfonowania nadal istnieje moŜliwość całkowitego

Zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik
oraz naczynie wzbiorcze
Jako zabezpieczenie obiegu solarnego
słuŜy juŜ fabrycznie zamontowany zawór
bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym
otwarcia 3 bary. W module podgrzewacza
zasobnikowego znajduje się około 8.5 l
środka zabezpieczającego przed zamarzaniem w postaci gotowego roztworu.
Przy całkowitej, maksymalnej długości
przewodów rurowych wynoszącej 40 m
oraz przy 2 kolektorach w pozostałej części obiegu solarnego znajduje się jeszcze
tylko około 4 litrów powietrza. Przy włączonej pompie obiegowej powietrze zostaje pwypchnięte do górnej strefy wymiennika ciepła.
Zamknięte w systemie powietrze przejmuje wzrost objętości czynnika grzewczego,
dlatego nie ma potrzeby montowania w
obiegu solarnym naczynia wzbiorczego.
Podczas uruchomienia systemu naleŜy
go jednorazowo napowietrzyć, aby uniknąć wytworzenia się w nim podciśnienia
(patrz wytyczne dotyczące uruchamiania
systemu).
W obiegu solarnym auroSTEP nie wolno stosować odpowietrzników!

Sposób działania pompy obiegu solarnego
Pompa jest usytuowana w najniŜszym
punkcie systemu solarnego, wewnątrz
obudowy podgrzewacza zasobnikowego,
a to dlatego, aby w Ŝadnym przypadku
nie dostawało się do niej powietrze. Stosuje się pompę Wilo ST20/11 o maksymalnym poborze mocy 165 W. Tak wysoka moc pompy jest niezbędna, gdyŜ:
• muszą zostać przezwycięŜone straty
ciśnienia wynikające z oporów przepływu w systemie solarnym oraz dodatkowo
• w fazie napełniania musi być pokonane ciśnienie określone przez statyczną
wysokość montaŜową
Po upływie czasu napełniania ciśnienia
słupów cieczy dopływającej i odpływającej nawzajem się kompensują i pompa
musi tylko pokonać hydrauliczny opór
systemu. Pompą obiegu solarnego steruje regulator poprzez podukład automatycznej regulacji Puls Paket w regulatorze
VRS 550, w zaleŜności od zapotrzebowania na moc. Bezpośrednio w samej
pompie nie jest moŜliwe nastawianie jej
mocy.
Masowe natęŜenia przepływu cieczy
solarnej
• Podczas fazy napełniania kolektora
(moc pompy od najmniejszej do pełnej) wynosi: 10 – 350 kg/h
• Podczas fazy roboczej
(najmniejsza moc pompy, 40 %) wynosi: 60 – 150 kg/h
Uruchamianie pompy obiegu solarnego
Regulator VRS 550 pracuje na zasadzie
wykorzystania róŜnicy temperatur do generowania sygnału sterującego. Jeśli rzeczywista róŜnica temperatur kolektora
i podgrzewacza zasobnikowego przekroczy zmienną wartość ich róŜnicy włączenia (histereza załączenia), to następuje
uruchomienie pompy obiegu solarnego.
Im wyŜsza jest temperatura w dolnej strefie podgrzewacza zasobnikowego, tym
większą ustala się róŜnicę temperatur
włączenia. Przez to nie dochodzi do występowania zbyt częstych procesów włączania-wyłączania.

RóŜnica temperatur
włączenia dON

System auroSTEP jest modułem, którego
elementy składowe nadzwyczaj staranie
nawzajem dopasowano i w duŜym stopniu fabrycznie zmontowano. Nakład pracy
związanej z zaprojektowaniem i zamontowaniem systemu jest minimalny. System auroSTEP stosuje się w domach jednorodzinnych przy wysokości instalacji
dochodzącej do 8.5 m.

Dolny czujnik temperatury solarnego
podgrzewacza zasobnikowego Tsp2
Zmienna wartość róŜnicy temperatur włączenia

PLI Technika solarna

65

4 Projektowanie instalacji
Kompaktowy, bezciśnieniowy system solarny auroSTEP – opis działania

Tryb napełniania jest realizowany w 3 stopniach:
1 stopień mocy pompy (40%) przez 20
sekund.
2 stopień mocy pompy (65%) przez kolejnych 20 sekund.
3 stopień mocy pompy (100%) przez
resztę nastawionego czasu.
W początkowym okrsie trybu roboczegoregulacja róŜnicowa nadal nie funkcjonuje
i pompa obiegu solarnego pracuje z mocą
1 stopnia. Po upływie nastawionego minimalnego czasu trwania trybu roboczego
sterowanie pompą obiegu solarnego
przejmuje podukład regulacji wykorzystujący zasadę róŜnicy temperatur. Dopiero
gdy róŜnica temperatur zmniejszy się do
róŜnicy wyłączenia (histereza wyłączenia), wynoszącej 2 K, to regulator wyłącza pompę obiegu solarnego. Po wyłączeniu pompy obiegu solarnego następuje okres czasu jej blokady, potrzebny po
to, aby dać systemowi moŜliwość całkowitego opróŜnienia się oraz nie dopuścić
do sytuacji, Ŝe system będzie się permanentnie przełączał miedzy stanami WŁĄCZONE-WYŁĄCZONE.

Status
Tryb napełniania
Tryb roboczy
Czas blokady

Legenda:
1 Oczekiwanie na róŜnicę temperatur
włączenia „dON”
2 RóŜnica temperatur włączenia „dON”
uzyskana; uruchomienie trybu napełniania: 20 sekund pracy przy 38 – 40%
mocy nominalnej
3 Tryb napełniania: 20 sekund pracy
przy 65% mocy nominalnej
4 Tryb napełniania: pozostały czas napełniania (parametr: tryb napełniania)
5 Praca przy 38 – 40% mocy nominalnej,
ustalony przedział czasu (parametr:
tryb napełniania) bez funkcjonującej
regulacji róŜnicowej
6 Praca przy 38 – 40% mocy nominalnej aŜ do uzyskania róŜnicy temperatur wyłączenia „dOFF”
7 Włączona blokada pracy pompy (parametr: czas blokady)

Zakres nastawiania
3 … 9 min
1 … 10 min
1 ... 60 min

Nastawa fabryczna
9 min
3 min
10 min

Nastawiane wartości czasów pracy pompy obiegu solarnego w regulatorze VRS 550

Przykład obliczeń

1)

Miejsce ustawienia
Zorientowanie kolektora
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
Pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę
Współczynnik wykorzystania systemu
1)

System auroSTEP z 2 kolektorami
auroTHERM VFK 135 D
Würzburg
0
Południe, nachylenie dachu 45
4 osoby, 160 l/h
64.4%
37.3%

Obliczenia zamieszczone w przykładzie przeprowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego „Termiczne instalacje solarne T*SOL” przy załoŜeniu podanych wyŜej warunków. Całkowita długość przewodów rurowych 30 m, średnica 10 mm, typ podgrzewacza zasobnikowego
auroSTEP, pojemność podgrzewacza zasobnikowego 250 l, w tym 120 l wody uŜytkowej w stanie gotowości do uŜycia, podgrzanej do 45 0C.

luty
Wykres przebiegu pracy pompy obiegu solarnego

Parametr
LFIL
LOP
tBLK

marz kwiec maj czer lipiec sierp wrzes paźdz listop grudz
Całkowite zapotrzebowanie na energię:
Energia solarna:
2 786 kWh
1 849 kWh

Udział energii solarnej w całkowitym zapotrzebowaniu na energię

Wskazówka:
Odnośnie szczegółowych wskazówek dotyczących montaŜu, uruchomienia oraz dopasowania systemu auroSTEP do instalacji grzewczej, jak równieŜ przeprowadzania jego przeglądów, prac konserwacyjnych oraz usuwania
usterek, naleŜy przestrzegać instrukcji montaŜu i konserwacji systemu auroSTEP.
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4 Projektowanie instalacji
Kompaktowy system solarny auroCOMPACT – wytyczne projektowe

System grzewczy auroCOMPACT jest
jednostką składającą się z gazowego kondensacyjnego kotła grzewczego i oraz
elementów niezbędnych do podłączenia
instalacji solarnej. Te dwa układy zostały
wzajemnie dopasowane i fabrycznie
zmontowane fabrycznie. Zatem nakład
pracy związanej z zaprojektowaniem i
zamontowaniem systemu jest minimalny.
Z powodu określonej pojemności podgrzewacza zasobnikowego, wynoszącej 150 l, system auroCOMPACT nadaje się do przyłączenia maksymalnie
dwóch płaskich kolektorów auroTHERM plus VFK 145 V.
Dobór pompy obiegu solarnego
Fabrycznie zamontowana pompa obiegu
solarnego jest zwymiarowana wystarczająco do współpracy z dwoma zalecanymi
kolektorami, połączonymi szeregowo, jak
równieŜ do pokonania wszystkich występującymi w normalnych sytuacjach oporów hydraulicznych w obiegu. Praca pompy z 2. stopniem prędkości jest z reguły
wystarcza.
Naczynie wzbiorcze i naczynie wstępne
W przypadku zamontowania systemu jako dachowej centrali grzewczej zaleca się
stosować naczynie wstępne firmy Vaillant
dla zabezpieczenia naczynia wzbiorczego
przed przegrzaniem. W przeciwnym razie
w stanie unieruchomienia instalacji solarnej moŜe nastąpić uszkodzenie membrany
naczynia wzbiorczego z powodu termicznego przeciąŜenia.

Kolektory płaskie VFK 145 V
Ilość

Objętościowe natęŜenie przepływu

Powierzchnia
netto w m2

l/min

Stopień pompy

l/h

1

2.35

1.56

94

2

2

4.7

3.13

188

2

Objętościowe natęŜenie przepływu czynnika grzewczego w obiegu solarnym

Parametry

Przykład 1

Ilość kolektorów

2 x VFK 145 V 2 x VFK 145 V 2 x VFK 145 V

Przykład 2

Przykład 3

Centrala dachowa

nie

tak

Tak

Długość przewodów rurowych z cieczą ulegającą
10%
odparowaniu

50%

100%

Wysokość statyczna w m

10

3

3

Średnica przewodów rurowych

Cu 18 x 1

Cu 15 x 1

Cu 15 x 1

Długość przewodów rurowych w m
(całkowita)

35

18

8

Pojemność instalacji w l*

19.8

14.8

14.0

Pojemność nominalna solarnego naczynia
wzbiorczego w l

25

18

18l

Konieczność stosowania naczynia wstępnego 5 l nie

tak

Tak

2

ZałoŜenia: moc odparowania 120 W/m , przy 2 kolektorach odpowiednio 564 W; moc oddawana przez przewody rurowe w stanie odparowania 25 W/m, odpowiednio ok. 22.5 m przewodów rurowych z cieczą ulegającą odparowaniu.
*
Pojemność instalacji solarnej = objętość czynnika grzewczego firmy Vaillant (gotowej mieszanki)
Dobór solarnego naczynia wzbiorczego i wstępnego do systemu auroCOMPACT

W zamieszczonej obok tabeli dla trzech
przykładowych instalacji dobrano solarne
naczynia wzbiorcze. Przy innych parametrach instalacji solarnej naleŜy zwrócić
uwagę na podstawy przeprowadzanych
obliczeń naczyń wzbiorczych oraz naczyń
wstępnych na stronach 111 – 114.
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4 Projektowanie instalacji
Kompaktowy system solarny auroCOMPACT – wytyczne projektowe

Obliczanie uzysku energii solarnej
Zintegrowany fabrycznie regulator solarny
umoŜliwia w prosty sposób obliczanie
uzysku energii solarnej. W tym celu naleŜy tylko jeden raz wprowadzić ręcznie do
pamięci regulatora wartość objętościowego natęŜenia przepływu czynnika
grzewczego w instalacji solarnej, którą nastawiono i zmierzono za pomocą rotametru.
Regulator określa róŜnicę temperatur
mierzonych czujnikiem kolektora (TKO)
oraz czujnikiem temperatury powrotu instalacji solarnej (TsolarBack) i na tej podstawie wyznacza ilość pozyskanej energii. Jeśli w instalacji solarnej nie przyłączono czujnika temperatury kolektora lub
czujnika temperatury powrotu, albo jeśli
do pamięci regulatora nie wprowadzi się
wartości objętościowego natęŜenia przepływu cieczy roboczej, to wyznaczanie
uzysku energii solarnej nie odbywa się.
Kompaktowe wymiary
Przy swoich zwartych gabarytach (wysokość 1 672 mm, szerokość 600 mm, głębokość 570 mm) system auroCOMPACT
przy tej samej masie jest mniej więcej tak
duŜy, jak powszechnie dostępny na rynku
300-litrowy podgrzewacz zasobnikowy.
Stosując to rozwiązanie moŜemy zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu kotłowni.
Regulator
RównieŜ montaŜ systemu regulacji jest
bardzo prosty i nie wymaga przeznaczenia na ten cel powierzchni na ścianie kotłowni. Miejsce do wmontowania regulatora calorMATIC 430 zostało przygotowane
wewnątrz kotła. Po jego zainstalowaniu
moŜna sterować pracą obiegu ogrzewania wyposaŜonego w grzejniki lub instalacją podłogową. Przy wykorzystaniu dodatkowego modułu wielofunkcyjnego „2 z
7” moŜna uruchomić kolejne funkcje, jak
np. sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej. Za pomocą modułu zaworu mieszającego VR 61 moŜna rozbudować regulator calorMATIC 430/430f do sterowania
pracą drugiego obiegu grzewczego.

System auroCOMPACT z 2 kolektorami
auroTHERM plus VFK 145 V

Przykład obliczeń 1)
Miejsce ustawienia

Kraków

Ustawienie kierunku kolektora

Południe, kąt nachylenia dachu 45°

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

4 osoby, 160 l/d

Współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania wody pitnej

51.7%

Współczynnik wykorzystania systemu

28.3%

1)

Obliczenia zamieszczone w przykładzie przeprowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego „Termiczne instalacje solarne T*SOL” przy załoŜeniu podanych wyŜej warunków. Całkowita długość przewodów
rurowych 30 m, średnica 10 mm, typ podgrzewacza zasobnikowego auroCOMPACT, pojemność podgrzewacza zasobnikowego 150 l, w tym 75 l wody uŜytkowej podgrzanej do 60 °C.

Udział energii solarnej w całkowitym zuŜyciu energii
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Energia solarna 1 604 kWh
Całkowite zuŜycie energii 3 105 kWh

WyposaŜenie opcjonalne
• Solarna konsola przyłączeniowa zawiera:
− zawory odcinające ½”
− zawór bezpieczeństwa, 6 bar
− przewody elastyczne ze stali szlachetnej do połączenia systemu auroCOMPACT ;
− przyłącze solarnego naczynia
wzbiorczego zintegrowane

Wskazówka:
Co do szczegółowych wskazówek dotyczących montaŜu oraz uruchomienia systemu auroCOMPACT, jak
równieŜ przeprowadzania przeglądów oraz usuwania
usterek, naleŜy przestrzegać instrukcji montaŜu i
konserwacji systemu auroCOMPACT oraz instrukcji
montaŜu przewodów powietrzno-spalinowych.
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4 Projektowanie instalacji
DuŜe instalacje solarne – wytyczne projektowe

Podgrzewanie wody uŜytkowej dla
większych odbiorców
W przypadku domów wielorodzinnych,
kempingów, obiektów sportowych oraz
zakładów rzemieślniczych system solarny
projektuje się z reguły przy załoŜeniu niskich wartości (30% – 45%) współczynnika solarnego pokrycia zapotrzebowania
na ciepło i uzyskują one odpowiednio wyŜsze systemowe współczynniki wykorzystania, w granicach od 35% do 50%.
W takiej sytuacji dogrzewanie wody uŜytkowej włącza się równieŜ w miesiącach
letnich. Przy wyznaczaniu zapotrzebowania na ciepło do przygotowywania ciepłej
wody musi się równieŜ uwzględnić niekiedy bardzo znaczące straty energii w
przewodach cyrkulacyjnych.

Praktyczna reguła
Aby uzyskać wartość współczynnika solarnego pokrycia 25%, to na kaŜde 50 l
dziennego zapotrzebowania na ciepłą
wodę ( o temperaturze 60 °C) powinno
się przyjąć ok. 0.5 m2 powierzchni pola
2
kolektorów, a ok. 1 m , aby w tych samych
warunkach wartość współczynnika wynosiła 50%.
Wymagana jednostkowa pojemność podgrzewacza zasobnikowego wynosi 30 –
2
50 l/m powierzchni pola kolektorów przy
współczynniku solarnego pokrycia zapo2
trzebowania na ciepło 25%, a 50 – 70 l/m
przy współczynniku 50%.
W wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym moŜna załoŜyć 70 l/mieszkanie
dziennego zapotrzebowania na ciepłą
wodę w temperaturze 60 °C. Wtedy
2
przyjmuje się ok. 1 m powierzchni pola
kolektorów/mieszkanie i osiąga wartość
współczynnika solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło w granicach 35 –
45%.

Układy hydrauliczne instalacji do
wstępnego podgrzewania wody
Podczas, gdy w domach jedno- i dwurodzinnych do ogrzewania wody uŜytkowej
wykorzystuje się biwalentne solarne podgrzewacze zasobnikowe lub podgrzewacze kombinowane, to w przypadku duŜych
instalacji solarnych wymagania higieniczne oraz ograniczona pojemność podgrzewaczy zasobnikowych wymagają innych
rozwiązań.
Dlatego z reguły stosuje się buforowe
podgrzewacze zasobnikowe, współpracujące z podgrzewaczem zasobnikowym
ładowanym poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła.
Aby moŜliwie jak najbardziej efektywnie
wykorzystać energię słoneczną, często
stosuje się warstwowe ładowanie podgrzewacza buforowego (patrz rysunek).

Konwencjonalny podgrzewacz c.w.u.
Wstępny podgrzewacz c.w.u.
Zawór przełączający antyzamroŜeniowy.

Pompa do termicznej dezynfekcji instalacji

Zimna woda
Instalacja do wstępnego podgrzewania z osobnymi podgrzewaczami, buforowym i do wody uŜytkowej, wykorzystująca zewnętrzne wymienniki ciepła.
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Dobór zewnętrznego wymiennika ciepła

Dobór
Przy natęŜeniu promieniowania słonecz2
nego 1 000 W/m oraz przy współczynniku sprawności kolektora 0.6 otrzymuje się
maksymalną moc jednostkową około 600
W/m2 powierzchni kolektora, którą musi
przekazać wymiennik ciepła. Do wyboru
odpowiedniego wymiennika nie wystarcza
znajomość maksymalnie przenoszonej
przez niego mocy. Decydującą wielkością
jest tutaj średnia logarytmiczna róŜnica
temperatur.
Przekazywanie ciepła przez ściankę wymiennika ciepła opisuje następująca zaleŜność:
Sposób działania płytkowego wymiennika ciepła

& = m c (t − t ) = m c (t − t )
Q
1 1 1e
1a
2 2
2a
2e
e
a
m

= wlot
= wylot
= masowe natęŜenie przepływu cieczy
c
= ciepło właściwe cieczy
wskaźnik 1 = źródło ciepła
wskaźnik 2 = odbiornik ciepła

W celu uwzględnienia w obliczeniach duŜej zmienności temperatur wprowadzono
pojęcie ich logarytmicznej róŜnicy (logarytmiczna róŜnica temperatur ∆Tm):
& = kA∆T
Q
m
przy czym:

∆Tm = ∆Tgr − ∆Tkl
 ∆T 
ln  gr 
 ∆Tkl 
Przy ∆Tm = 5 K otrzymuje się jednostkową moc przenoszoną przez kolektor ok.
2
500 W/m .
Im większa jest rozpiętość temperatur
oraz mniejsza róŜnica temperatur na wlocie i na wylocie wymiennika ciepła, tym
większa musi być jego powierzchnia robocza A, przez którą przekazywane jest
ciepło.

Przy załoŜeniu idealnego solarnego wymiennika ciepła powinno się przyjmować
wartość średniej logarytmicznej róŜnicy
temperatur ∆Tm ≤ 5 K. Tylko wtedy na
powrót obiegu solarnego dopływa wystarczająco zimna woda. Jeśli ten warunek nie
zostanie spełniony, to naleŜy się liczyć
z powaŜnymi stratami uzysku energii słonecznej.
Wymienniki ciepła róŜnią się geometrią
płytek, natęŜeniem przepływu oraz budową. Dlatego teŜ nie moŜna zamieniać jednego wymiennika na inny model tego samego lub innego producenta bez ponownego przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Do wykonania obliczeń producenci
wymienników ciepła oferują odpowiednie
oprogramowanie lub zestawienia tabelaryczne. PoniewaŜ dla jednodrogowego
wymiennika ciepła bardzo trudno jest, przy
dającej się zaakceptować cenie, spełnić
warunek średniej logarytmicznej róŜnicy
temperatur 5 K, to niektórzy producenci
oferują wymienniki wielodrogowe. Wtedy
jednak naleŜy pamiętać o większych stratach ciśnienia.

Zalety zewnętrznego wymiennika ciepła
• moc wyraźnie wyŜsza niŜ w przypadku
wbudowanej węŜownicy
• przy prawidłowym sposobie pracy tylko
niewielki spadek mocy, spowodowany
osadzaniem się kamienia kotłowego
• jeden wymiennik ciepła moŜe ładować
kilka podgrzewaczy zasobnikowych
• zwarta budowa; wymiennik ciepła
moŜna łatwo zamontować w późniejszym terminie
• mała strata ciśnienia
Wady zewnętrznego wymiennika ciepła
• zewnętrzny wymiennik ciepła jest wyraźnie droŜszy
• konieczność zamontowania dodatkowej pompy oraz dodatkowe nakłady na
układ regulacji
Odnośnie bardziej szczegółowych
wskazówek do projektowania oraz pomocy w zakresie duŜych instalacji solarnych naleŜy skontaktować się z
przedstawicielem regionalnym lub Infolinią firmy Vaillant.

Najczęściej w instalacjach solarnych wykonuje się obliczenia przyjmując dla wymiennika ciepła średnią jednostkową moc
2
100 W/K m powierzchni kolektora.
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Projektowanie instalacji solarnych do wspomagania ogrzewania

W domach jedno- i dwurodzinnych zwykle
zakłada się instalacje solarne o powierzch2
2
ni od 10 m do 20 m , które osiągają
współczynnik pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię do przygotowywania ciepłej wody i do ogrzewania od
10% – 40%.

Energia Q w kWh

Instalacje solarne wspomagające ogrzewanie oprócz przygotowywania ciepłej
wody uŜytkowej, dodatkowo dostarczają
część energii do instalacji c.o. Udział
energii słonecznej w łącznym zapotrzebowaniu na ciepło moŜe być znaczący
(szczególnie w okresie jesieni i wiosny).

Sty

Obecnie panuje trend do zakładania instalacji solarnych, przeznaczonych do
wspomagania ogrzewania.

Analiza podstawowych uwarunkowań
przy projektowania instalacji solarnej
Dobór wielkości powierzchni pola kolektorów bezpośrednio zaleŜy od zapotrzebowania na ciepło danego budynku oraz od
Ŝądanej wartości współczynnika solarnego pokrycia.
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Dom energooszczędny KfW-40
Dom energooszczędny KfW-60
Nowe budownictwo wg EnEV
System do podgrzewania wody pitnej
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2

20 kWh/m powierzchni mieszkalnej x rok
50 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej x rok
90 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej x rok
150 kWh/m 2 powierzchni mieszkalnej x rok

Standard izolacji róŜnych budynków

Stare budownictwo

Energia Q w kWh

W porównaniu z instalacjami solarnymi
do podgrzewania wody uŜytkowej instalacje solarne do wspomagania ogrzewania
wyróŜniają się potencjalnie większymi
moŜliwościami oszczędności, zarówno co
do kosztów paliwa, jak i emisji CO2. Ponadto dzięki wspomaganiu instalacji
grzewczej przez kolektory słoneczne
zmniejsza się częstotliwość pracy palnika
co wydłuŜa jego Ŝywotność. Ponadto poprawia sie współczynnik rocznego wykorzystania i oraz spada wielkość emisji zanieczyszczeń.

Lut
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Powierzchnia pola kolektorów nie powinna
jednak być zbyt duŜa, aby letnią nadwyŜkę pozyskiwanej energii słonecznej utrzymywać w rozsądnych granicach.
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Wykorzystana
energia słoneczna
Niewykorzystana energia słoneczna

Energia do ogrzewania

Energia słoneczna

Przygotowanie c.w.u.

Energia Q w kWh

Nowe budownictwo: dom energooszczędny KfW-60
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Zapotrzebowanie na ciepłą wodę uŜytkową, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, energia promieniowania słonecznego i uzysk energii słonecznej przez instalację solarną do wspomagania c.o. i przygotowania c.w.u.
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Optymalne warunki do eksploatacji instalacji solarnych wspomagających ogrzewanie , jeśli występujący w okresie letnim
nadmiar energii wykorzysta się na przykład do ogrzewania basenu.
W procesie projektowania instalacji solarnej naleŜy uwzględnić bardzo wiele róŜnych czynników. Ostatecznie projekt musi
zapewnić w kaŜdym przypadku pełną integrację instalacji z konkretnym obiektem,
charakteryzującym się indywidualnymi
właściwościami, oraz dostosować się do
warunków postawionych przez UŜytkownika. UŜytecznym narzędziem są tutaj
programy symulacyjne.
Czynniki wpływające na proces projektowania
• Zapotrzebowanie na ciepłą wodę uŜytkową
• śądany współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na energię
• Lokalizacja instalacji
• Kierunek ustawienia i kąt nachylenia
kolektorów
• Zapotrzebowanie budynku na ciepło
• Zaprojektowane temperatury obliczeniowe obiegów grzewczych
MoŜliwie niskie zapotrzebowanie na
ciepło
Im mniejsze jest zapotrzebowanie budynku na ciepło, tym lepiej moŜna zintegrować z nim instalację solarną. Standard
izolacji nowoczesnych domów jedno- i
dwurodzinnych w ostatnich latach stale
się poprawiał. System świadectw energetycznych zapewnia zintegrowaną ocenę
zapotrzebowania na ciepło i sprawność
zainstalowanych w gospodarstwie domowym urządzeń, przez co stanowi dodatkowy bodziec do zakładania instalacji solarnych.

We wszystkich istniejących budynkach ok.
80% zyŜywanej przez prywatne gospodarstwa domowe energii przeznaczane
jest na ogrzewanie i na przygotowywanie
ciepłej wody. W domach pasywnych do
ponad 50% rośnie udział zapotrzebowania na ciepłą wodę w całkowitym zapotrzebowaniu na ciepło, przy czym zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ciągu roku
jest prawie stałe, jak to pokazuje równieŜ
zamieszczony obok rysunek. Wynika z
tego, co następuje:

% godzin w ciągu roku; 1 rok = 8 760 h

Im lepiej budynek jest izolowany i im korzystniej jest zorientowana powierzchnia
kolektorów (kierunek i kąt nachylenia),
oraz im niŜsze są temperatury systemowe obiegów grzewczych, tym efektywniej
pracuje instalacja.

Temperatura zasilania i powrotu [0C]

Projektowanie instalacji solarnych do wspomagania ogrzewania

Skumulowana charakterystyka rozkła- Graniczna tempedu temperatur zewnętrznych w roku
ratura grzania
Temperatura zewnętrzna [0C]
Temperatury obliczeniowe

Temperatura
zasilania

Temperatura
powrotu

Optymalny zakres pracy instalacji solarnej przy róŜnych temperaturach obliczeniowych instalacji

• W budynkach o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania instalacja solarna wspomagająca ogrzewanie redukuje wprawdzie zuŜycie energii, jednakŜe zapewnia tylko niskie
wartości współczynnika pokrycia
• Ze wzrostem standardu izolacji budynku zwiększa się, przy tej samej powierzchni kolektorów, współczynnik solarnego pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i do
przygotowywania ciepłej wody, szczególnie w miesiącach przejściowych
• W domu pasywnym instalacja solarna
wspomagająca ogrzewanie zapewnia
uzyskanie wysokich wartości współczynnika solarnego pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię, jednakŜe dostarcza jedynie znikomą część
ciepła koniecznego do ogrzewania.
Skrócony w takim przypadku okres
grzewczy (przewaŜnie tylko od grudnia
do lutego) przypada w miesiącach
o niewielkim natęŜeniu promieniowania słonecznego. Udział zapotrzebowania na ciepło do przygotowywania
ciepłej wody jest stosunkowo wysoki.
• W zaleŜności od miejsca ustawienia
instalacji oraz od warunków określonych budynkiem i wymaganiami UŜytkownika zwykle solarnie pokrywane
jest 5% – 15% zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania, a w całkowitym
zapotrzebowaniu, razem z przygotowywaniem ciepłej wody osiąga się udział energii solarnej od 15% do 40%.

MoŜliwie niskie temperatury w obiegach grzewczych
Im niŜszy jest poziom temperatur będący
do dyspozycji danej instalacji solarnej, tym
pracuje ona bardziej efektywnie. Optymalny zakres temperatury powrotu obiegu
grzewczego do współpracy z instalacją
solarną wynosi od 20 °C do 40 °C. Dlatego
teŜ szczególnie zaleca się współpracę instalacji solarnej z ogrzewaniem ściennym
lub podłogowym.
Wskazówka:
Obiegi grzewcze projektuje się zwykle przy załoŜeniu
róŜnicy temperatur między zasilaniem i powrotem
wynoszącej około 10 – 20 K. Nieodzowne jest dokładne zrównowaŜenie hydrauliczne obiegów grzewczych, aby rzeczywiście uzyskać niską wartość temperatury powrotu.
Jak to przedstawiono na powyŜej zamieszczonym rysunku, w przypadku zaprojektowania obiegu grzewczego z temperaturami 70 °C/55 °C temperatury powrotu poniŜej 40 °C osiąga się tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna przekroczy 0 °C. Taka sytuacja
nie zdarza się w około 20% godzin w ciągu roku. Natomiast jeśli zaprojektuje się obieg grzewczy z temperaturami 50 °C /30 °C, to optymalnymi warunkami
pracy instalacja solarna dysponuje przez cały okres
grzewczy.
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Projektowanie instalacji solarnych do wspomagania ogrzewania

Dlatego instalacja solarna do wspomagania ogrzewania, zamontowana na fasadzie
budynku, moŜe osiągnąć nawet wyŜsze
wartości współczynnika pokrycia zapotrzebowania na ciepło, niŜ instalacja z bardzo
małym kątem nachylenia powierzchni kolektorów, np. 15°. Kąt nachylenia dachu
wynoszący poniŜej 20°moŜe spowodować
zmniejszenie wartości współczynnika pokrycia znacznie powyŜej 10 %.
Dach nachylony w kierunku południowozachodnim naleŜy traktować jako korzystniejszy od dachu skierowanego na południowy wschód z uwagi na wyŜszą temperaturę otoczenia w godzinach popołudniowych i przez to mniejsze straty ciepła
z kolektora.

Współczynnik solarnego pokrycia
zapotrzebowania na ciepło [%]

Z powodu niŜszej pozycji słońca na niebie
w okresie grzewczym naleŜy stosować
moŜliwie jak największy kąt ustawienia,
wynoszący co najmniej 45 °C.

Powierzchnia mieszkalna/izolacja cieplna:
2
120 m /bardzo dobra
160 m2/bardzo dobra
2
120 m /dobra
160 m2/dobra
2
120 m /średnia
160 m2/średnia
120 m2/zła
2
160 m /zła

Ilość
kolektorów

PrzybliŜone wyznaczanie ilości kolektorów płaskich VFK w instalacjach solarnych do wspomagania ogrzewania

Powierzchnia mieszkalna/izolacja cieplna:
120 m2/bardzo dobra
2
160 m /bardzo dobra
120 m2/dobra
2
160 m /dobra
2
120 m /średnia
160 m2/średnia
2
120 m /zła
160 m2/zła

Współczynnik solarnego pokrycia
zapotrzebowania na ciepło [%]

Korzystne zorientowanie przestrzenne
kolektorów
W ogólności zakres kątów nachylenia i kierunków ustawienia powierzchni kolektorów
w instalacjach solarnych do wspomagania
ogrzewania jest mniejszy, niŜ w przypadku instalacji wykorzystywanych wyłącznie
do podgrzewania wody pitnej.

Zarówno niekorzystny kąt nachylenia dachu, jak i odchyłkę od kierunku południowego moŜna skompensować powiększoną powierzchnią kolektorów.

Ilość
kolektorów

Praktyczne reguły, obowiązujące przy
projektowaniu instalacji
Dla celów związanych ze zgrubnym doborem powierzchni kolektorów oraz podgrzewacza zasobnikowego zestawiono poniŜej
pewne praktyczne reguły. Zaleca się, aby
projektować instalację ze wspomaganiem
komputerowym przy wykorzystaniu oprogramowania symulacyjnego.

PrzybliŜone wyznaczanie ilości kolektorów rurowych VTK w instalacjach solarnych do wspomagania ogrzewania

Warunki do solarnego wspomagania
ogrzewania:
• moŜliwie niskie zapotrzebowanie budynku na ciepło
• moŜliwie niskie temperatury zasilania
i powrotu
• prawidłowo zrównowaŜone hydraulicznie obiegi grzewcze
• korzystne zorientowanie przestrzenne
powierzchni kolektorów

Do przybliŜonego określenia potrzebnej
powierzchni kolektorów moŜna posłuŜyć
się wyŜej zamieszczonymi wykresami.

Powierzchnia kolektorów
Instalację solarną naleŜy zaprojektować
w taki sposób, aby w domu jednorodzinnym, izolowanym zgodnie z aktualnymi
przepisami uzyskać współczynnik pokrycia całkowitego zapotrzebowania na ciepło do przygotowywania ciepłej wody i do
ogrzewania około 25%. Aby to uzyskać,
w pierwszym przybliŜeniu moŜna przyjąć:

2

2

ok. 0.8 m do 1.1 m (powierzchnia netto)
2
kolektorów płaskich albo ok. 0.5 m do
2
0.8 m (powierzchnia netto) kolektorów
rurowych na kaŜde 10 m2 powierzchni
mieszkalnej.

Uwaga
Wykresy te obowiązują wyłącznie przy
podanych załoŜeniach, stanowiących
podstawę wykonywanych obliczeń. Jeśli
parametry dotyczące domu lub wymagania sformułowane przez UŜytkownika są
inne, to koniecznie naleŜy przeprowadzić
odpowiednie rachunki symulacyjne.
Podstawowe załoŜenia do wykresów
doboru kolektorów
• Kolektory płaskie auroTHERM plus VFK
145 V i H (2.51/2.35 m2 powierzchni
brutto/netto) lub kolektory rurowe auroTHERM exclusiv VTK 570/2 i VTK
1140/2 (1.16/1.0 i 2.30/2.0 powierzchni
brutto/ netto)

• Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy VPS SC 700
• 4-osobowe gospodarstwo domowe z
dziennym zapotrzebowaniem na ciepłą
wodę 200 l (50 l/osoba ciepłej wody
o temperaturze 45 °C)
• Dach skierowany na południe
• Kąt nachylenia dachu 45°
• Lokalizacja instalacji: Würzburg
• Ogrzewanie niskotemperaturowe z temperaturami obliczeniowymi 40/25 °C
(nie dotyczy przypadku „źle” przy temperaturach obliczeniowych 70/50 °C)
• Wykres górny:
− dwie wielkości powierzchni miesz2
2
kalnej: 120 m lub 160 m
− standard izolacji lub jednostkowe
obciąŜenie cieplne:
bardzo dobry
20 W/m2
2
dobry
35 W/m
2
średni
70 W/m
2
zły
140 W/m
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Instalacje solarne do wspomagania ogrzewania – dobór podgrzewacza zasobnikowego

Przykład wg górnego wykresu
Szukane: instalacja solarna do wspomagania ogrzewania.

ZałoŜenia: 4-osobowe gospodarstwo domowe (200 l/d ciepłej wody w temperatu2
rze 45 °C), 160 m powierzchni mieszkalnej, lokalizacja Würzburg, nowe budownictwo, zgodne z aktualnymi wymaganiami (izolacja cieplna średnia), Ŝądany
współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło 20%.
Sposób postępowania: Biorąc za punkt
wyjścia Ŝądany współczynnik solarnego
pokrycia zapotrzebowania na ciepło,
z punktu „20” współrzędnej pionowej prowadzi się prostą poziomą, aŜ do punktu
przecięcia z krzywą „izolacja cieplna
średnia, powierzchnia mieszkalna 160
2
m . Prowadząc z tego punktu prostą pionową, aŜ do przecięcia ze współrzędną
poziom ą, moŜna odczytać, Ŝe ilość kolektorów płaskich auroTHERM plus VFK 145
wynosi 6 (patrz przykład pokazany w nomogramie). Pojemność podgrzewacza
zasobnikowego VPS SC 700 jest odpowiednia do wybranej powierzchni kolektorów:
6 x 2.35 m2 (netto) = 14.1 m2
700 l/14.1 m2 = 49.65 l/m2
Przykład wg dolnego wykresu
Szukane: ilość kolektorów rurowych w instalacji solarnej do wspomagania ogrzewania.
2

ZałoŜenia: 160 m powierzchni mieszkalnej, dobrze izolowanej (jednostkowe ob2
ciąŜenie cieplne 35 W/m ), Ŝądany
współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło 30%, pozostałe
warunki, jak w przykładzie poprzednim.
Sposób postępowania: biorąc za punkt
wyjścia Ŝądany współczynnik solarnego
pokrycia zapotrzebowania na ciepło,
z punktu „30” współrzędnej pionowej prowadzi się prostą poziomą, aŜ do punktu
przecięcia z krzywą „izolacja cieplna dobra, powierzchnia mieszkalna 160 m2.
Prowadząc z tego punktu prostą pionową,
aŜ do przecięcia ze współrzędną poziomą, moŜna odczytać, Ŝe ilość kolektorów
rurowych auroTHERM VTK 1140 wynosi
3 (patrz przykład zamieszczony w nomogramie). Przy tej ilości kolektorów współczynnik solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło będzie nieznacznie
mniejszy od 30%.

Dobór podgrzewacza zasobnikowego
i jego pojemności
Podstawowym zagadnieniem w instalacjach solarnych do wspomagania ogrzewania jest magazynowanie ciepła. Dobór
buforowego podgrzewacza zasobnikowego naleŜy przeprowadzić nadzwyczaj starannie, aby zapewnić jednocześnie zarówno dobrze funkcjonującą, jak i uzasadnioną ekonomicznie konfigurację instalacji.

powierzchni kolektorów instalacja solarna przez znaczną części dni w okresie letnim nie potrafi uzyskać Ŝądanej
temperatury wody uŜytkowej, niezaleŜnie od tego, czy jest to podgrzewacz kombinowany czy wielofunkcyjny. W rezultacie zachodzi konieczność
zwiększonego korzystania z dogrzewania wody uŜytkowej przez kocioł, co
jest przyczyną niezadowolenia Klienta!

Do solarnego wspomagania ogrzewania
jako magazyny ciepła moŜna zastosować
następujące podgrzewacze zasobnikowe:
• Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy VPS SC 700 (podgrzewacz
kompaktowy z wbudowanym w nim
drugim podgrzewaczem zasobnikowym wody uŜytkowej)
• Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR VPA 500 – 1 500 (podgrzewacz kompaktowy, przeznaczony
do łączenia kilku źródeł ciepła, higienicznego podgrzewania wody uŜytkowej wg zasady bezpośredniego przepływu, włączenie do współpracy instalacji solarnej za pomocą dodatkowego
wymiennika ciepła montowanego wewnątrz zasobnika wraz modułem do
warstwowego ładowania)
• Buforowy podgrzewacz zasobnikowy
VPS S 500 – 1 000 w połączeniu z
konwencjonalnymi pdgrzewaczami
wody typu VIH
• Kombinowane podgrzewacze zasobnikowe VPS SC 700
• zaprojektowano do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w domach
jedno- i dwurodzinnych, liczących do 6
osób.

• Typ podgrzewacza zasobnikowego
W zaleŜności od wybranego sposobu
podgrzewania wody (kombinowany
podgrzewacz zasobnikowy, buforowy
podgrzewacz zasobnikowy z dodatkowym zasobnikiem c.w.u., wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy) konieczne są róŜne pojemności podgrzewaczy do wody uŜytkowej i
grzewczej.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na
ciepłą wodę powinno się stosować wielofunkcyjne podgrzewacze zasobnikowe
allSTOR dodatkowe zasobnik współpracujące z buforowym podgrzewaczem zasobnikowym VPS S.
Do wielofunkcyjnego podgrzewacza zasobnikowego allSTOR moŜna dobrać
wymienniki ciepła od VPA WT15 (do 15
2
m powierzchni kolektorów netto) do VPA
2
WT30 (do 30 m powierzchni kolektorów
netto).
Dobór pojemności podgrzewacza zasobnikowego jest zaleŜny od następujących czynników:
• Ilość kolektorów słonecznych
Przy zbyt małej pojemności podgrzewacza zasobnikowego w stosunku do
powierzchni kolektorów zwiększają się
czasy trwania stanu unieruchomienia
instalacji solarnej spowodowane osiągnięciem przez wodę w podgrzewaczu
maksymalnej temperatury.
Przy zbyt duŜej pojemności podgrzewacza zasobnikowego w stosunku do

• ObciąŜenie cieplne budynku
Wielkość buforowego podgrzewacza
zasobnikowego naleŜy dostosować do
obciąŜenia cieplnego budynku.
• Wymagania stawiane przez ewentualne drugie źródło ciepła
Instalacje solarne są zawsze sprzęŜone z drugim źródłem ciepła, które przy
niewystarczającym natęŜeniu promieniowania słonecznego przejmuje proces dogrzewania wody. Dobór podgrzewacza zasobnikowego musi spełniać wymagania obydwóch systemów
solarnego i konwencjonalnego..
.
Jeśli instalacja solarna współpracuje np.
pompą ciepła, to buforowy podgrzewacz zasobnikowy musi spełniać jeszcze dodatkowe zadania:
− wydłuŜenie minimalnych czasów
pracy pompy ciepła w instalacjach
z niewielkim natęŜeniem przepływu
wody w obiegu ogrzewania
− zapewnienie dopuszczalnego minimalnego natęŜenia przepływu w
obiegu pompy ciepła, jeśli jednocześnie podgrzewacz buforowy wykorzystuje się do rozdziału układów
hydraulicznych instalacji
− buforowanie energii cieplnej potrzebnej w procesie rozmraŜania
parowacza w pompach ciepła typu
powietrze/woda
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Wskazówka:
Odnośnie doboru buforowych podgrzewaczy zasobnikowych w instalacjach z pompami ciepła, patrz równieŜ
„Poradnik projektanta pomp ciepła geoTHERM”.
Współpraca instalacji solarnych do wspomagania
ogrzewania z pompami ciepła zawsze powinna być
realizowana poprzez wielofunkcyjny podgrzewacz
zasobnikowy allSTOR VPA.

Praktyczne reguły, obowiązujące przy
doborze pojemności podgrzewacza
zasobnikowego
• ok. 50 – 80 l na jeden m2 powierzchni
kolektorów
• ok. 100 – 200 l na jeden kW obciąŜenia cieplnego
Przykład 1 doboru podgrzewacza zasobnikowego
Instalacja solarna do wspomagania ogrzewania w nowym budownictwie, dom jed2
norodzinny, 120 m powierzchni mieszkalnej, obciąŜenie cieplne 6 kW, 3 osoby.

Dobrano cztery kolektory auroTHERM
plus VFK 145. Stosując podgrzewacz zasobnikowy VPS SC 700 uzyskuje się po2
jemność jednostkową 700 l/4 x 2.35 m =
2
75 l/m powierzchni kolektorów. RównieŜ
wymagania co do komfortu cieplnego są
zapewnione: na jeden kW obciąŜenia
cieplnego przypada 116 l pojemności
podgrzewacza.
Przykład 2 doboru podgrzewacza zasobnikowego
Instalacja solarna do wspomagania ogrzewania w nowym budownictwie, dom dwu2
rodzinny, 230 m powierzchni mieszkalnej, obciąŜenie cieplne 11.5 kW, 6 osób,
pompa ciepła typu solanka/woda geoTHERM VWS 101/2.

Dobrano sześć kolektorów auroTHERM
plus VFK 145. Instalacja solarna współpracuje z pompą ciepła poprzez wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR VPA 1 000. Wskaźnik wydajności
NL gwarantuje wystarczającą dla sześciu
osób ilość ciepłej wody. Podgrzewacz
zapewniający jednostkową pojemność
2
2
1 000 l/14.1 m = 71 l/m powierzchni kolektorów dobrano prawidłowo.

Podgrzewacz
zasobnikowy

Wskaźnik wydajności

Pobór ciepłej wody

Instalacja z 2 podgrze3.5
waczami zasobnikowymi VIH S 400

Wydatek trwały: 505 l/h
(85 °C/10 °C/45 °C; 21 kW)

VPS SC 700

Wydatek trwały: 610 l/h
(85 °C/10 °C/45 °C; 24 kW)

4.0

Jednorazowy pobór 260 l
(70 °C/10 °C/45 °C; natęŜenie przepływu
przy poborze: 20 l/min, bez dogrzewania)

allSTOR VPA 500

allSTOR VPA 750

Pompa ciepła
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
1.5; 2.5; 4.3; 6.5; 8)
kocioł grzewczy
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
2; 3.5; 6; 9; 12

Jednorazowy pobór 400 l
(70 °C/10 °C/45 °C; natęŜenie przepływu
przy poborze: 20 l/min, bez dogrzewania)

allSTOR VPA 1 000

Pompa ciepła
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
1.7; 3; 5; 7.5; 9)
kocioł grzewczy
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
2.5; 4; 7; 10.5; 13

Jednorazowy pobór 500 l
(70 °C/10 °C/45 °C; natęŜenie przepływu
przy poborze: 20 l/min, bez dogrzewania)

allSTOR VPA 1 500

Pompa ciepła
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
2; 3.5; 6; 9.5; 11)
kocioł grzewczy
(10; 20; 30; 45; 60 kW)
3; 5; 8.5; 13; 15

Jednorazowy pobór 700 l
(70 °C/10 °C/45 °C; natęŜenie przepływu
przy poborze: 20 l/min, bez dogrzewania)

Wskaźniki wydajności i pobór ciepłej wody dla podgrzewaczy zasobnikowych, stosowanych w instalacjach so*
larnych do wspomagania ogrzewania. wg DIN 4708, Część 3

Ilość kolektorów

Podgrzewacze zasobnikowe

VTK 1140/ VFK 145/
VTK 570 150 V/H

VPS SC
700

VPS SC
1 000

allSTOR
VPA

WyposaŜenie:
solarny wymiennik ciepła do allSTOR VPA

5/0

4

x

x

500

WT 15

6/0

5

x

x

750

WT 15

6/1

6

x

x

750

WT 15

9/0

7

0*

x

1 000

WT 20

9/1

8

0*

x

1 000

WT 20

10/0

9

0

*

x

1 000

WT 30

14/0

10

0*

0*

1 500

WT 30

14/1

11

0*

0*

1 500

WT 30

15/0

12

0*

0*

1 500

WT 30

Tabela właściwych kombinacji: kolektor – podgrzewacz zasobnikowy. *Kombinacje z podgrzewaczami o innych
pojemnościach, np. buforowe podgrzewacze zasobnikowe VPS 500, VPS 750 teŜ są moŜliwe.
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Instalacje solarne do wspomagania ogrzewania – układ hydrauliczny i regulacja

Podłączenie hydrauliczne obiegów
grzewczych
Podłączenie instalacji solarnej do systemu ogrzewania z reguły realizuje się poprzez podniesienie temperatury na powrocie obiegu grzewczego (obiegów grzewczych).
Celem przyspieszenia i ułatwienia montaŜu firma Vaillant oferuje specjalny blok hydrauliczny, w którym, w izolowanym cieplnie korpusie, umieszczono 2 trójdrogowe
zawory przełączające. Jeden zawór przeznaczony jest do sterowania podniesieniem temperatury powrotu obiegu
grzewczego, a drugi do przełączania kotła na pracę w trybie ładowania podgrzewacza zasobnikowego.

W systemie obejmującym obieg ogrzewania podłogowego (np. 40/30 °C) oraz instalację grzejnikową (np. 60/40 °C) obiegi te
powinno się podłączyć do podgrzewacza
zasobnikowego na osobnych poziomach.
Podłaczony niŜej obieg ogrzewania podłogowego gwarantuje polepszenie warstwowego rozkładu temperatur w podgrzewaczu zasobnikowym. Występowanie zimnej strefy w dolnej części podgrzewacza stwarza moŜliwości pracy instalacji solarnej równieŜ przy mniejszym
natęŜeniu promieniowania. Dzięki temu
zwiększa się uzysk energii słonecznej.

Schemat połączeń z wykorzystaniem bloku hydraulicznego

Regulacja instalacji solarnej do
wspomagania ogrzewania
Właściwe wzajemne dopasowanie wszystkich regulowanych obiegów zapewnia regulator solarny auroMATIC 620/2, który
steruje centralnie wszystkimi pompami i
zaworami mieszającymi. Przykładowe
schematy montaŜowe zamieszczono
w rozdziale 5.
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Podgrzewanie basenów kąpielowych sprawia, Ŝe powstają dobre warunki do efektywnego stosowania techniki solarnej,
prowadzące do uzyskiwania wysokich
współczynników sprawności i współczynników wykorzystania:
• Dla basenów usytuowanych na wolnym
zewnątrz najczęściej wymaga się temperatur wody w zakesie 20 °C – 25 °C
• Zewnętrzne baseny kąpielowe z reguły
wykorzystuje się od początku maja do
połowy września i to głównie przy słonecznej pogodzie. W tym okresie słońce dostarcza około 70% rocznej energii
promieniowania.
• Dla basenów usytuowanych w halach
wymagany poziom temperatur wody
wynosi od 24 °C do 30 °C
Koncepcje instalacji

Instalacje solarne do wspomagania ogrzewania w prywatnych domach jedno- i dwurodzinnych moŜna w idealny sposób wykorzystać do podgrzewania basenów kąpielowych. Instalacje takie projektuje się
z przeznaczeniem do wspomagania
ogrzewania w okresach przejściowych
i dlatego są one wyposaŜone w kolektory
o stosunkowo duŜej powierzchni. W miesiącach letnich ogrzewanie pomieszczeń
jest potrzebne tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Stąd pomysł wykorzystania
letniej nadwyŜki pozyskanej energii słonecznej do podgrzewania basenu kąpielowego, a przez to uzyskania wyŜszych
wartości współczynnika wykorzystania
kombinowanej instalacji solarnej.
Kombinowane podgrzewanie wody uŜytkowej oraz wspomaganie ogrzewania odbywa się poprzez wykorzystanie biwalentnego solarnego podgrzewacza zasobnikowego lub poprzez wykorzystanie
kombinowanego czy teŜ wielofunkcyjnego
podgrzewacza zasobnikowego. Wodę w
basenie kąpielowym podgrzewa się stosując zewnętrzny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, zasilany bezpośrednio z
obiegu solarnego. Opcjonalnie wodę
w basenie moŜna równieŜ dogrzewać
w sposób konwencjonalny z wykorzystaniem drugiego wymiennika ciepła. Przykładowe schematy montaŜowe zamieszczono w rozdziale 5.
Technika instalacji
Ciepło pozyskiwane przez instalację solarną dociera przez płaszczowo-rurowy
wymiennik ciepła bezpośrednio do obiegu
filtracyjnego wody w basenie kąpielowym.
W celu sterowania czasem pracy instalacji solarnej na potrzeby basenu i ciepłej
wody uŜytkowej w instalacji naleŜy zastosować zawór przełączający. Jego zadaniem jest kierowanie strumienia czynnika
grzewczego do wymiennika basenowego
lub do wymiennika podgrzewacza wody.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

Wymienniki ciepła do basenów kąpielowych
Aby nie dopuścić do szkód spowodowanych korozją, nie powinno się stosować
do podgrzewania wody w basenach kąpielowych lutowanych płytowych wymienników ciepła. Tutaj nadają się przede
wszystkim płaszczowo-rurowe wymienniki
ciepła, wykonane ze stali szlachetnej,
miedzi lub rur stalowych (naleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich kombinacji materiałowych).
Dodatkowe korzyści: wymienniki te charakteryzują się duŜymi przekrojami poprzecznymi, a zatem generują mniejsze
straty ciśnienia. Ponadto w mniejszym
stopniu ulegają zanieczyszczeniu.

halach, przewidywać moŜliwość zakładania powłok osłaniających lustro wody.

Przy doborze wymiennika ciepła naleŜy
załoŜyć, Ŝe średnia logarytmiczna róŜnicy
temperatur między obiegiem kolektorów
oraz obiegiem filtracyjnym, w miarę moŜliwości, będzie mieć wartość 5 – 7 K, natomiast jednostkowe objętościowe natęŜenie przepływu w obiegu solarnym musi
2
wynosić co najmniej 70 – 100 l/m powierzchni kolektorów w ciągu jednej godziny.
Wskazówka:
Jeśli przy pracującej pompie obiegu solarnego nastąpi przełączenie zaworu trójdrogowego na podgrzewanie basenu kąpielowego, to musi równieŜ włączać
się wtedy pompa basenowa, aby nie dopuścić do zakamienienia wymiennika ciepła. Pompę tę uruchamia
montowany we własnym zakresie regulator basenowy.

Straty ciepła
Sposób zaprojektowania instalacji solarnej
do podgrzewania basenu kąpielowego
jest zaleŜny od ilości energii promieniowania słonecznego, docierającej do powierzchni kolektorów oraz od zapotrzebowania basenu na ciepło. Rodzaj i wielkość strat ciepła basenu usytuowanego
na zewnątrz przedstawiono na rysunku,
zamieszczonym na stronie 109. Wyraźnie
widać wysoki udział strat związanych z
powierzchniowym parowaniem wody. Z
tego teŜ powodu zaleca się, aby w basenach wykorzystywanych prywatnie, obojętnie czy są to baseny usytuowane na
zewnątrz, czy teŜ baseny umieszczone w
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Zapotrzebowanie na ciepło basenu usytuowanego na zewnatrz, w zaleŜności od
temperatury wody, lokalizacji, oddziaływania wiatru, miesiąca roku, głębokości,
koloru zbiornika, czy teŜ wreszcie od zuŜycia świeŜej wody w sezonie, waha się
2
w granicach od 150 kWh/m do 700
2
kWh/m (w odniesieniu do powierzchni
zbiornika).
Straty ciepła basenu kąpielowego są tym
większe im:
• większy jest basen, a szczególnie powierzchnia jego zbiornika
• nastawi się wyŜszą wartość zadanej
temperatury wody (straty na parowanie)
• większa jest róŜnica temperatur wody
i powietrza (w krytych basenach kąpielowych temperatura powietrza z reguły
jest wyŜsza o 1 – 3 K od temperatury
wody)
• niŜsza jest względna wilgotność powietrza, gdyŜ im powietrze nad powierzchnią wody jest bardziej suche, tym większe są straty ciepła na parowanie;
w publicznych krytych basenach kąpielowych z reguły istnieje klimatyzacja,
a wtedy względna wilgotność powietrza
zwykle wynosi 55 – 65%
Dodatkowo do strat związanych z otoczeniem dochodzi wychłodzenie basenu kąpielowego wskutek doprowadzania świeŜej wody. Zatem straty ciepła są równieŜ
uzaleŜnione od przyzwyczajeń ich UŜytkowników.

Konwekcja 12%

Promieniowanie cieplne 17%

Czyste, błękitne niebo

Parowanie 66%

Wlot wody

Wypływ wody

Przewodzenie ciepła 5%

Typowe straty ciepła w zewnętrznym basenie kąpielowym

Pozyskiwanie ciepła
Największy wkład energii do ogrzewania
basenu kąpielowego, usytuowanego na
zewnątrz, wnosi bezpośrednie promieniowanie słoneczne, padające na powierzchnię zbiornika. Przeciętna temperatura wody w basenie kąpielowym, napełnionego pod koniec kwietnia świeŜą wodą
o temperaturze 12 °C, wzrasta w okresie
od maja (ok. 16 °C) do lipca (ok. 21 °C)
w tempie zaleŜnym od natęŜenia promieniowania słonecznego.

Instalacja solarna moŜe podwyŜszyć tę
średnią temperaturę i w rezultacie juŜ we
wczesnym sezonie kąpielowym, a potem
dłuŜej, aŜ po jesień, moŜna osiągać przyjemne w odczuciu temperatury wody powyŜej 22 °C. Oczywiście przy utrzymującej się dłuŜej, pięknej, słonecznej pogodzie temperatura wody moŜe wzrosnąć
nawet do około 30 °C.
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Projektowanie instalacji solarnych do
zewnętrznych basenów kąpielowych
Dla basenów kąpielowych usytuowanych
na zewnątrz, bez dodatkowego konwencjonalnego źródła ciepła, moŜna określić
niezbędną wielkość powierzchni absorbera wystarczająco dokładnie w oparciu o
praktyczną regułę. Wymaganą powierzchnię kolektorów dobiera się przede
wszystkim na podstawie wielkości zbiornika basenu oraz Ŝądanej temperatury
wody.

Czynniki wpływające na proces
projektowania

Lokalizacja instalacji
Rodzaj basenu kąpielowego
Parametry zbiornika
Przyzwyczajenia UŜytkownika

Z reguły instalację solarną projektuje się
tak, aby przeciętne zwiększenie temperatury wody wynosiło 3 – 5 K w porównaniu
z sytuacją, gdy basen nie jest podgrzewany. W okresie od początku maja do końca
września dla uzyskania przeciętnej temperatury wody 22 – 23 °C, przy stosowaniu powłoki osłaniającej basen, zakłada
się, Ŝe stosunek powierzchni absorbera
do powierzchni zbiornika powinien wynosić od ok. 0.4 do 0.8.
Dobór w przypadku basenu z powłoką
Powierzchnia absorbera = 0.4 do 0.8
krotności powierzchni zbiornika.

Na nachylonych dachach kierunek ustawienia kolektora nie powinien róŜnić się
więcej niŜ 45° od kierunku południowego,
niemniej jednak moŜna wykorzystywać
równieŜ dachy skierowane na wschód lub
zachód, powiększając odpowiednio powierzchnię kolektorów. W przypadku dachów płaskich o nachyleniu < 15° ustawienie kierunku powierzchni kolektorów
posiada podrzędne znaczenie z powodu
wysokiego połoŜenia słońca na niebie
w miesiącach letnich. Kombinowane instalacje solarne, wykorzystywane równieŜ
do wspomagania ogrzewania dostosowuje się w pierwszym rzędzie do wymagań
wynikających z zapotrzebowania budynku
na ciepło.
Dla zapewnienia efektywnego odprowadzenia ciepła z kolektorów do wody w basenie kąpielowym wymagane jest wysokie
natęŜenie przepływu wody przy stosunkowo niewielkim wzroście temperatury.
Przy jednostkowym natęŜeniu przepływu
2
wody 70 – 100 l/m powierzchni absorbera ciągu jednej godziny oraz przy natęŜeniu energii promieniowania słonecznego
2
800 W/m ustala się róŜnica temperatur
między zasilaniem i powrotem w wysokości ok. 6 – 8 K.

Dane instalacji solarnej
Dogrzewanie

Przy niŜej wymienionych instalacjach naleŜy określić
wszystkie wielkości związane z zapotrzebowaniem na
ciepło:
• tylko podgrzewanie basenu kąpielowego
• kombinowana instalacja do podgrzewania basenu kąpielowego, przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej oraz do
wspomagania ogrzewania
Warunki klimatyczne, ochrona przed wiatrem
Basen usytuowany na zewnątrz lub w kryty
Obwód, powierzchnia, głębokość, kolor zbiornika, rodzaj powłoki osłonowej
Liczba osób korzystających z basenu, okresy z otwartą powłoką osłonową, doprowadzanie świeŜej wody, temperatura
zadana oraz dopuszczalna temperatura maksymalna
Koncepcja instalacji, typ kolektorów, kierunek ustawienia i kąta nachylenia kolektorów, wymagana moc, itd.
W przypadku, gdy Ŝąda się podgrzewania basenu kąpielowego

Czynniki wpływające na proces projektowania instalacji

Przykład
Szukane: instalacja solarna do kombinowanego przygotowywania ciepłej wody,
wspomagania ogrzewania oraz do podgrzewania basenu kąpielowego, usytuowanego na zewnątrz.

ZałoŜenia: powierzchnia mieszkalna 230
2
m , 4 osoby, obciąŜenie cieplne 11.5 kW,
basen kąpielowy o powierzchni zbiornika
2
24 m , głębokość 1.5 m, z powłoką osłonową, okres kąpielowy od maja do września.
Do solarnego wspomagania ogrzewania
dobrano sześć kolektorów auroTHERM
plus VFK 145. Stosunek powierzchni absorbera do powierzchni zbiornika basenu
kąpielowego wynosi 0.58.
Instalacja solarna jest w stanie skompensować nocne straty ciepła oraz ponadto
spowodować codzienny przyrost przeciętnej temperatury wody o 0.5 – 1 °C. Gdyby
woda w basenie np. po okresie złej pogody miała temperaturę 20 °C, to upłynęłoby ok. 3 – 4 dni, zanim osiągnęłaby przyjemną w odczuciu wartość 23 °C. Powłoka osłonowa zmniejsza straty ciepła
i wychłodzenie wody w zbiorniku w okresach złej pogody.
Baseny usytuowane w halach
MoŜna wskazać trzy istotne róŜnice między basenami usytuowanymi w halach
oraz basenami zewnętrznymi:
• baseny usytuowane kryte wykorzystuje
się przez cały rok, ale przede wszystkim w zimie, kiedy natęŜenie promieniowania słonecznego jest niewielkie

• obowiązuje w nich znacząco wyŜszy
poziom temperatury wody, wynoszący
ok. 26 °C – 30 °C
• bardzo często hala basenu jest klimatyzowana
Zapotrzebowanie na energię basenów
usytuowanych w halach naleŜy w miarę
moŜliwości obliczyć. Jeśli Ŝąda się stałej
temperatury wody w ciągu całego roku, to
baseny takie muszą być ogrzewane biwalentnie.
Zasadniczym postulatem przy doborze
powierzchni kolektorów powinno być
100% solarnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło w miesiącach letnich lub ok.
65% zapotrzebowania całorocznego.
W przypadku basenów usytuowanych
w halach, bez powłoki osłonowej, w których Ŝądana temperatura wody powinna
wynosić ok. 28 °C, naleŜy dobrać wielkość
powierzchni kolektorów odpowiednio do
powierzchni zbiornika. Przy zastosowaniu
powłoki zmniejsza się wymagana wielkość
powierzchni kolektorów do ok. 50% powierzchni zbiornika. Gdy natomiast Ŝądana temperatura wody powinna wynosić
tylko ok. 26 °C, to dla basenu z powłoką
osłonową naleŜy dobrać powierzchnię
absorbera ok. 0.4 x powierzchnia basenu,
a bez powłoki ok. 0.8 x powierzchnia basenu (załoŜenia: względna wilgotność
w pomieszczeniu 60%, róŜnica temperatur powietrze – woda 3 K, czas wykorzystywania 4h/d).
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Bezpieczeństwo
Systemom solarnym stawia się specjalne
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
pracy. Niezbędne w tym zakresie przedsięwzięcia ustalono w PN EN 12977.
Oprócz zwykłych zaworów bezpieczeństwa wymaga się dodatkowo, aby instalacja solarna charakteryzowała się tak zwaną własną niezawodnością. Własna niezawodność oznacza, Ŝe instalacja po
unieruchomieniu samoczynnie włącza się
ponownie do pracy, bez konieczności
przeprowadzenia dodatkowych czynności
obsługowych.

Jeśli przykładowo w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego przy
jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, jej temperatura w podgrzewaczu zasobnikowym osiągnie wartość maksymalną, to regulator musi wyłączyć obieg solarny. Wtedy temperatury
cieczy solarnej w kolektorze mogą wzrosnąć ewentualnie aŜ do temperatury unieruchomienia instalacji, a w samym kolektorze moŜe wytworzyć się para.
W takiej sytuacji z zaworu bezpieczeństwa, ani z odpowietrznika nie moŜe wypływać czynnik grzewczy, gdyŜ po ochłodzeniu brakowałoby go w systemie i wymagane byłoby ręczne uzupełnienie
ubytków. śądany stan własnej niezawodności uzyskuje się w ten sposób, Ŝe naczynie wzbiorcze przejmuje nie tylko
przyrost objętości cieczy solarnej wywołany jej podgrzaniem, ale ponadto równieŜ przyrost objętości wywołany wytworzeniem się pary w kolektorze. W ten
sposób unika się zadziałania zaworu
bezpieczeństwa.
Naczynia wzbiorcze
Przy projektowaniu naczynia wzbiorczego
znaczenie mają następujące pojemności
(patrz rysunek):
• Pojemność całego systemu solarnego
VA.
Naczynie wzbiorcze musi przejmować
przyrost objętości cieczy solarnej zawartej w całym obiegu kolektorów. Pojemność VA moŜna określić, korzystając z zamieszczonej powyŜej tabeli
• Pojemność kolektorów VK.
W stanie unieruchomienia instalacji solarnej całkowita zawartość kolektorów
oraz przewodów łączących kolektory
moŜe ulec odparowaniu i wtedy wytworzoną parę musi przejąć naczynie
wzbiorcze.

Ilość
1. Kolektory (Vk):
auroTHERM plus VFK 145 H
auroTHERM plus VFK 145 V
auroTHERM exclusiv VTK 570/2
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
2. Przewody rurowe (VR):
Elastyczny, przyłączeniowy przewód rurowy do kolektorów, DN 12, 1 m
Elastyczny, przyłączeniowy przewód rurowy do kolektorów, DN 16, 1 m
Elastyczny przewód rurowy do instalacji solarnej
2 w 1 DN 16, 2 x 0.265 l/m
Elastyczny przewód rurowy do instalacji solarnej
2 w 1, DN 20, 2 x 0.36 l/m
Przewód rurowy Cu 12 x 1
Przewód rurowy Cu 15 x 1
Przewód rurowy Cu 18 x 1
Przewód rurowy Cu 22 x 1
Przewód rurowy Cu 28 x 1.5
Przewód rurowy Cu 32 x 1.5
3. Zamontowane elementy
Rezerwa kompensacyjna w naczyniu wzbiorczym
Pojemność solarnego wymiennika ciepła
VIH S 300/400/500
auroSTOR VPS SC 700
auroSTOR VPS S 500/700/1 000
allSTOR VPA WT 15/20/30
Inne zamontowane elementy (np. naczynie wstępne)
Pojemność całego obiegu kolektorów VA

Pojemność

Ilość

Suma, l

2.16 l/sztuka
1,85 l/sztuka
0.90 l/sztuka
1.80 l/sztuka

x
x
x
x

=
=
=
=

0.145 l/sztuka

x

=

0.265 l/sztuka

x

=

0.53 l/m

x

=

0.72 l/m

x

=

0.08 l/m
0.13 l/m
0.20 l/m
0.30 l/m
0.50 l/m
0.80 l/m

x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=

≥3l

x
x
x
x

=
=
=
=

10.7 l/10.7 l /14.2 l
17.5 l
16.9 l/38.9 l /47.2 l
2.5 l/3.6 l/4.4 l
Suma

=
=

Obliczanie pojemności całego systemu solarnego VA w litrach (odpowiada wymaganej ilości cieczy solarnej).

• Pojemność przewodu rurowego, w którym ciecz solarna teŜ moŜe ulec odparowaniu VR.
W zaleŜności rozmieszczenia kolektorów oraz sposobu rozprowadzenia
przewodów rurowych, jest to przynajmniej pojemność przewodu znajdującego się powyŜej płaszczyzny kolektorów, a maksymalnie całkowita pojemność przewodów rurowych.
Wskazówka:
W celu zwiększenia strat ciepła w przewodzie rurowym miedzy stacją solarną oraz naczyniem wzbiorczym i zabezpieczenia tym sposobem membrany naczynia przed oddziaływaniem nadmiernie wysokiej
temperatury, przewód ten nie moŜe być izolowany.
Poza tym naczynia wzbiorcze wieszane na ścianie
musi się być montowane z króćcem podłączeniowym
skierowanym ku górze.
Wskazówka:
W przypadku systemu solarnego auroSTEP nie potrzeba stosować naczynia wzbiorczego.

Pojemność całego systemu solarnego VA, pojemność
kolektorów VK oraz pojemność przewodów rurowych VR:
parametry potrzebne do obliczenia naczynia wzbiorczego
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Przy wstępnym dobieraniu naczynia wzbiorczego moŜna skorzystać z umieszczonych poniŜej tabel.

Ilość
kolektorów
VFK 145

Statyczna wysokość instalacji [m]
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30
18
25
25
35
50
80
80
80
100
100
118
118
125

40
18
25
25
35
50
80
80
80
100
100
118
118
125

20

30

Długość łączna rur [m]
50
40
50
60
18
18
18
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
118 118 118
100 118 118 118
100 125 125 125
118 150 150 150
118 180 180 180
125 180 180 180

60
35
50
50
80
100
118
118
118
180
200
218
235
250

70
35
50
50
80
100
118
118
118
180
200
218
235
250

80
35
50
50
80
100
118
118
118
180
200
218
235
250

ZałoŜenia: pojemność węŜownicy dla 2-4 kolektorów 10,7 L, dla 5-6 kolektorów 17,5L
dla 7-11 kolektorów 47,2 L, dla 12-14 kolektorów 94,4 L. Ciśnienie napełnienia
równe ciśnienie statyczne + 0,5 bar.
Tabela szybkiego doboru naczynia wzbiorczego w litrach dla
kolektorów płaskich VFK 145

Ilość kolektorów
VTK
570

1
1
1
1
1
1
1
1

VTK
1140

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10

Powierzchnia
netto:

Statyczna wysokość instalacji

m2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
18
25
25
25
35
35
35
50
80
80
80
80
80
80
80
100
125

10

20

30

40
18
25
25
25
35
35
35
50
80
80
80
80
80
80
80
100
125

Długość łączna rur [m]
50
40
50
60
60
18
25
25
25
35
25
25
25
25
50
25
35
35
35
50
25
35
35
35
50
35
50
50
50
80
35
50
50
50
80
35
50
50
50
80
50
50
50
50
80
80
80
80
80
118
80
80
80
100 125
80
100 100 100 135
80
100 100 100 150
80
100 100 100 150
80
118 118 118 180
80
118 118 118 180
100 118 118 118 235
125 180 180 180 280

70
35
50
50
50
80
80
80
80
118
125
135
150
150
180
180
235
280

80
35
50
50
50
80
80
80
80
118
125
135
150
150
180
180
235
280

ZałoŜenia: pojemność węŜownicy dla 4-7 m2 kolektorów - 10,7 L, dla 8-11 m2: - 17,5L
dla 12-19 m2 - 47,2 L, dla 20 m - 94,4 L. Ciśnienie napełnienia równe ścienienie statyczne + 0,5 bar
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Tabela szybkiego doboru naczynia wzbiorczego w litrach dla kolektorów rurowych VTK 570/2 i VTK 1140/2

Bardziej szczegółowego doboru moŜna
dokonać metodą obliczeniową.

kontrolowaną wartość temperatury odparowania ok. 120 °C.
pa = h · 0.1 + 0.5 bara

Pojemność nominalną naczynia wzbiorczego (VN) oblicza się według następującego wzoru:

VN = ( Ve + VK + VR )

(pe + 1)
( pe − pa )

Przyrost objętości Ve czynnika grzewczego firmy Vaillant (gotowa mieszanka), wynosi około 8.5% całkowitej pojemności
systemu VA. Ciśnienia pa i pe są to odpowiednio ciśnienie napełnienia (tzn. ciśnienie początkowe) i ciśnienie końcowe w
obiegu solarnym. Co do ich definicji, patrz
niŜej.
Ciśnienie wstępne naczynia
wzbiorczego
Wstępne ciśnienie w komorze naczynia
wzbiorczego napełnionej gazem pv przy
pierwszym uruchomieniu w stanie odłączonym musi zostać dostosowane do statycznej wysokości instalacji. Ciśnienie
statyczne pstat w przybliŜeniu odpowiada
statycznej wysokości między polem kolektorów i naczyniem wzbiorczym; 10 m
statycznej wysokości, to ok. 1 bar.

pv = pstat = h · 0.1

Wskazówka:
Wszystkie naczynia wzbiorcze firmy Vaillant przeznaczone do montaŜu na ścianie (do 35L pojemności) są
dostarczane z ciśnieniem wstępnym 1.5 bara, natomiast wszystkie przeznaczone do ustawienia na podłodze z ciśnieniem wstępnym 5 barów. Przed napełnieniem układu naleŜy dopasować wartość ciśnienia
wstępnego do danej instalacji.
Wskazówka:

Odchyłka ciśnienia wstępnego lub ciśnienia napełnienia od wartości optymalnych
zawsze skutkuje zmniejszeniem pojemności uŜytkowej naczynia wzbiorczego. W
efekcie moŜe to spowodować zakłócenia
w pracy instalacji solarnej.

Po napełnieniu instalacji ustala się stan
równowagi między ciśnieniem czynnika
grzewczego i ciśnieniem gazu, oddziałującymi na membranę naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze przejmuje tak
zwaną rezerwę kompensacyjną czynnika
VWV.
Rezerwa kompensacyjna czynnika VWV
Rezerwa kompensacyjna słuŜy do uzupełnienia strat czynnika, powstających
podczas odpowietrzania uruchamianej instalacji, jak równieŜ do zapewnienia niezbędnego nadciśnienia w najwyŜszych
punktach instalacji, gdy ta w zimie pracuje przy niskich temperaturach. Dla duŜych
systemów solarnych rezerwę kompensacyjną oblicza się wg zaleŜności: VWV =
0.05 · VA, natomiast przy małych systemach dla VWV < 3 l przyjmuje się VWV =
3 l. NaleŜy ją dodać przy obliczeniowym
wyznaczaniu pojemności całego systemu
solarnego VA.

Przykład sposobu korzystania z tabeli
Szukane: nominalna pojemność naczynia
wzbiorczego, współpracującego z 8 kolektorami auroTHERM plus VTK 145 V/H.
ZałoŜenia: wysokość statyczna między
polem kolektorów i naczyniem wzbiorczym
20 m, całkowita długość przewodów rurowych 50 m.
W górnej części tabeli szukamy kolumny
obowiązującej dla 20 m statycznej wysokości instalacji. Następnie wybieramy
podkolumnę dla przewodów o długości
50m. Następnie szukamy przecięcia tej
kolumny z wierszem dotyczącym instalacji składającej się z 8 kolektorów VFK
145. NaleŜy zastosować naczynie o pojemności 80L.

Wskazówka:
W bardzo duŜych systemach solarnych moŜna zmniejszyć wartość ciśnienia napełnienia do pa = pstat · 1.2.
Dokładne obliczenie wymaganej rezerwy kompensacyjnej oraz ciśnienia napełnienia prowadzi wyznaczenia mniejszych naczyń wzbiorczych.
Uwaga: Jeśli jednak przyjmie się dokładnie obliczone
wartości, to podczas uruchamiania instalacji musi się
je koniecznie kontrolować, uŜywając do tego celu
manometrów od odpowiedniej dokładności.
Przy dokładnym obliczaniu naczyń wzbiorczych dla
duŜych systemów solarnych naleŜy przestrzegać
obowiązujących norm oraz korzystać ze specjalistycznej literatury.

Ciśnienie końcowe w obiegu kolektorów pe
Ciśnienie końcowe systemu pe powinno
być mniejsze przynajmniej o 0.5 bara od
ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa psi. W większych systemach solarnych przyjmuje się, Ŝe robocza róŜnica
tych ciśnień powinna wynosić 10% ciśnienia zadziałania.

pe = psi - 0.5 bara

Ciśnienie napełnienia w obiegu kolektorów pa
Ciśnienie początkowe pa, tzn. ciśnienie
napełnienia systemu, w małych instalacjach solarnych, zakładanych w domach
jedno- i dwurodzinnych, powinno być
większe o ok. 0.5 bara od ciśnienia statycznego pstat, ale z pewnym uproszczeniem (nie dotyczy to centrali dachowych)
moŜna teŜ przyjąć jego wartość 2.0 bara.
Wtedy w stanie stagnacji uzyskuje się
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Obliczenie wymaganej pojemności naczynia wzbiorczego. Przykład

ZałoŜenia: instalacja solarna z 6 kolektorami VFK 145 H z kombinowanym podgrzewaczem zasobnikowym VPS SC 700.
Szukane: pojemność nominalna naczynia
wzbiorczego VN.
1
Krok
Pojemność całego systemu solarnego VA:
pojemność VK 6 kolektorów VFK 145 H:
VK = 8 x 2.16 l = 13.0 l;
pojemność VR elastycznego przewodu rurowego DN 20, 15 m:
VR = 15 x 0.72 l/m = 10.8 l;
pojemność solarnego wymiennika
ciepła auroSTOR: 17.5 l;
rezerwa kompensacyjna czynnika w
naczyniu wzbiorczym: 3.0 l;
rezultat: pojemność całego systemu
solarnego VA = 45.0 l (odpowiada
wymaganej ilości czynnika)
2
Krok
Przyrost objętości czynnika Ve:
Ve = VA x 0.085 = 4.0 l;
3
Krok
Ciśnienia w obiegu solarnym:
pe = psi – 0.5 bara = 5.5 bara
pa = h x 0.1 + 0.5 bara = 1.5 bara
4
Krok:
Pojemność nominalna naczynia
wzbiorczego VN
VN = (4 + 13 + 10.8) x (5.5 +1)/
(5.5 – 1.5) = 45.18 l
Dobiera się naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej VN = 50 l.
Konieczność stosowania naczyń
wstępnych
Membranowych naczyń wzbiorczych nie
wolno stosować przy długotrwałych temperaturach > 70 °C. Z tego powodu zaleca
się bezwzględnie montować naczynie
wzbiorcze na powrocie obiegu solarnego.
Oprócz tego moŜe okazać się, Ŝe potrzebne jest załoŜenie naczynia wstępnego lub pętli schładzającej, albo teŜ zwiększenie średnicy przewodu rurowego.

Naczynie wstępne jest wymagane zawsze wtedy, gdy kolektor wytwarza więcej
pary, niŜ moŜe się jej ponownie skondensować w przyległych przewodach rurowych aŜ do stacji solarnej. Naczyń tych w
zasadzie nie wolno izolować, aby zapewnić lepsze oddawanie przez nie ciepła.

Firma Vaillant zaleca stosowanie naczyń wstępnych do kaŜdego systemu
solarnego.
Wskazówka:
Nowością jest solarne naczynie wzbiorcze plus, które
łączy w sobie funkcje zwykłego naczynia wzbiorczego
(moŜliwość przejmowania przyrostu objętości czynnika) oraz naczynia wstępnego. Naczynie wzbiorcze
plus jest zalecane do stosowania w instalacjach solarnych z kolektorami płaskimi. Mona go nabyć w
wielkościach 18 l + 6 l oraz 25 l + 10 l.

Wskazówka:
Ewentualne odcięcie przepływu na zasilaniu pola kolektorów podczas wykonywania prac konserwacyjnych moŜe bezpośrednio oddziaływać na termiczną
obciąŜalność naczynia wzbiorczego i spowodować
uszkodzenie membrany jeśli jednocześnie wtedy instalacja znajdzie się w stanie unieruchomienia. Powodem takiej sytuacji jest zmniejszenie objętości cieczy solarnej między kolektorem i naczyniem wzbiorczym, która to objętość równa jest wtedy jedynie pojemności nie odciętego przewodu powrotnego.

Stosowanie naczyń wstępnych do zabezpieczenia membrany naczynia wzbiorczego zaleca się stosować w przypadku kaŜdego systemu solarnego, szczególnie zaś
we wszystkich tych instalacjach, w których
przewody rurowe są bardzo krótkie, albo
posiadają bardzo małe średnice, albo teŜ
w których powierzchnie kolektorów są bardzo duŜe. W instalacjach solarnych współpracujących z systemem grzewczym auroCOMPACT zawsze zaleca się stosować
naczynia wstępne.
Im mniejsze jest ciśnienie robocze w instalacji solarnej, im większa jest rezerwa
kompensacyjna w naczyniu wzbiorczym
oraz im większa jest pojemność przewodów rurowych, szczególnie przewodu
powrotnego między kolektorem i naczyniem wzbiorczym, tym mniejsze moŜna
dobrać naczynie wstępne.
Przykład
Szukane: wielkość naczynia wstępnego
w litrach.

ZałoŜenia:
Dachowa centrala grzewcza
z wyznaczonym obliczeniowo naczyniem
wzbiorczym o pojemności 25 l. Niech pojemność przewodu powrotnego wynosi 4 l,
a pojemność przewodu zasilającego 5 l.
Sposób postępowania:
Zatem aby całkowita pojemność przewodów powrotnego i zasilającego wynosiła
50% nominalnej pojemności naczynia
wzbiorczego (12,5 l), to naczynie wstępne
musiałoby mieć pojemność 12 l – 9 l = 3 l.
W związku z tym dobiera się naczynie
wstępne 5 l.
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Przewody rurowe
Aby uzyskać optymalne przekazywanie
podgrzewanej wodzie pozyskiwanego
w kolektorach ciepła, musi w nich przepływać czynnik z pewnym minimalnym jednostkowym (przypadającym na 1 m2 powierzchni kolektorów) natęŜeniem objętościowym. Z tego właśnie powodu całkowite objętościowe natęŜenie przepływu
czynnika w obiegu solarnym jest bezpośrednio zaleŜne od powierzchni kolektorów. Nie moŜe ono być niŜsze od 15
2
l/hm powierzchni kolektorów, co jest takŜe określane jako praca w trybie LowFlow. W zaleŜności od długości
i przekroju poprzecznego przewodów rurowych, rodzaju układu połączeń kolektorów oraz całkowitych strat ciśnienia w obiegu solarnym, moŜna tworzyć układy połączonych ze sobą hydraulicznie kolektorów
płaskich, liczące do 32 przy współpracy z
grupą pompową 22 l/min albo do 9 kolektorów dla grupy pompowej 6 l/min.
Minimalne jednostkowe objętościowe
natęŜenie przepływu czynnika nie moŜe
2
być mniejsze od 15 l/h na 1 m powierzchni kolektorów!

Wskazówka:
NaleŜy zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi układów połączeń hydraulicznych i montaŜu kolektorów.

W małych instalacjach ( do 5 kolektorów
VFK 145), stosowanych w domach jednoi dwurodzinnych, współpracujących z
grupami pompowymi firmy Vaillant, z reguły ustala się tryb pracy High-Flow z 40
l/hm2 jednostkowego natęŜenia przepływu
czynnika. Jednostkowe natęŜenie przepływu, odpowiadające trybowi pracy HighFlow, powoduje nieznaczny wzrost uzysku energii promieniowania słonecznego i
dlatego jest preferowane przede wszystkim w małych instalacjach solarnych.
JednakŜe większe jednostkowe natęŜenie
oznacza większe całkowite natęŜenie w
obiegu kolektorów, a zatem i większe
przekroje poprzeczne przewodów rurowych oraz ewentualnie pracę pompy z
wyŜszym stopniem prędkości, i właśnie z
tych przyczyn, szczególnie zaś przy duŜych instalacjach, w procesie projektowania najczęściej zakłada się tryby pracy typu Low-Flow.
W zamieszczonych poniŜej i na następnej stronie tabelach podano wartości wy-

Kolektory płaskie VFK 145 V lub H
Powierzchnia
Ilość
Układ kolektorów
netto:
Podłączenie
Podłączenie
Sztuk
m2
jednostronne
dwustronne
2
4,7
1x2
1x2
3
7,05
1x3
1x3
4
9,4
1x4
1x4/2x2
5
11,75
1x5
1x5
Powierzchnia
Ilość
Układ kolektorów
netto:
Podłączenie
Podłączenie
2
Sztuk
m
jednostronne
dwustronne
6
14,1
3x2/2x3
1x6/3x2/2x3
7
16,45
1x7
8
18,8
2x4/4x2
2x4/4x2/1x8
9
21,15
1x9
10
23,5
2x5/5x2
1x10/2x5/5x2
11
25,85
1x11
12
28,2
1x12/2x6/3x4/4x3
20
47
4x5/5x4
24
56,4
2x12/4x6/6x4
32
75,2
4x8/ itp

maganych objętościowych natęŜeń przepływu czynnika w obiegu kolektorów oraz
zalecane minimalne przekroje poprzeczne przewodów rurowych, przy stosowaniu
kolektorów płaskich i rurowych. Przekroje
poprzeczne przewodów rurowych dobrano
zakładając, Ŝe przy nominalnym objętościowym natęŜeniu przepływu maksymalnie jedna trzecia dyspozycyjnej wysokości tłoczenia pompy na jej 2. stopniu
prędkości przypada na spadek ciśnienia w
samym polu kolektorów. Przy dobranym
przekroju poprzecznym przewodów rurowych oraz przy zadanej ich długości system musi dysponować jeszcze wystarczającą moŜliwością tłoczenia.
Przykład
Połączono hydraulicznie w układ szeregowy 3 kolektory płaskie VFK 145. Przy
2
przy 7.05 m powierzchni netto kolektorów wymagane natęŜenie przepływu wynosi 4, 7 l/min czyli 282 l/h. Dla uzyskania
odpowiedniej prędkości przepływu naleŜy
zastosować przewód rurowy o średnicy
DN 15x1 mm. Instalacja tego typu moŜe
być wyposaŜona w grupę pompową 6
l/min.

Przepływ
Metoda HighFlow 40 L/m2h
L/min

Długość rur
Grupa
pompowa

20 m

50 m

15x1
15x1
18x1
22x1

15x1
15x1
18x1
22x1

20 m

50 m

18x1
18x1
18x1
22x1
22x1
22x1
22x1
22x1
28x1,5
28x1,5

18x1
18x1
22x1
22x1
22x1
22x1
22x1
28x1,5
28x1,5
28x1,5

L/h

3,1
188
4,7
282
6,3
376
7,8
470
Metoda LowFlow 15 L/m2h
L/min

L/h

3,5
4,1
4,7
5,3
5,9
6,5
7,1
11,8
14,1
18,8

212
247
282
317
353
388
423
705
846
1128

6 L/min
6 L/min
6 L/min
22 L/min
Grupa
pompowa

6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min

Tabela doboru wymaganego przepływu czynnika oraz średnicy rur i rodzaju grupy pompowej dla instalacji z kolektorami płaskimi VFK 145 V i VFK 145 H.
W zasadzie powinno się najpierw sprawdzić minimalne natęŜenie przepływu przy pracy pompy na 1. lub 2. stopniu prędkości i przy całkowicie otwartym ograniczniku
przepływu i ewentualnie potem zmienić stopień prędkości pompy. Dokładne nastawianie natęŜenia przepływu za pomocą ogranicznika z reguły jest, energetycznie rzecz
biorąc, pozbawione sensu.
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Kolektory
VTK
VTK
570/2
1140/2

Powierzchnia
2
netto [m ]

Ilość

1 rząd
kolektorów

2 rzędy
kolektorów

1
1
1
1
1
2
2
2
2
-

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
8
10
10
12
12
14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
18
20
22
24
26
28

Przepływ
High-Flow

Układ kolektorów VTK 1140
lub VTK 570 i
1140

L/min

L/h

1x2
1x(1+2)
1x3
1x(1+3)
1x4
1x(1+4)
1x5
1x(1+5)
1x6
1x(1+6)
1x7
2x(1+3)
2x4
2x(1+4)
2x5
2x(1+5)
2x6
2x(1+6)
2x7

3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
5
5
6
6
7
8
8
8

180
180
180
210
210
210
210
240
240
240
240
300
300
360
360
420
480
480
480

Rodzaj
grupy
pompowej
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
22 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
6 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min
22 L/min

Długość rur
20
m
12x1
12x1
12x1
15x1
15x1
15x1
15x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
22x1
22x1
22x1

50
m
15x1
15x1
15x1
15x1
15x1
15x1
15x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
18x1
22x1
22x1
22x1
22x1

Tabela doboru wymaganego przepływu czynnika oraz średnicy rur i rodzaju grupy pompowej dla instalacji z kolektorami VTK 570/2 i VTK 1140/2

Strata ciśnienia w przewodach rurowych obiegu solarnego
Celem dokładniejszego zaprojektowania
szczególnie większych systemów solarnych naleŜy przeprowadzić obliczenia sieci przewodów rurowych, w wyniku, których jednak zazwyczaj otrzymuje się
mniejsze średnice przewodów, niŜ dobierane metodą przybliŜoną. Strata ciśnienia
przypadająca na jeden metr bieŜący przewodu z przyczyn energetycznych nie powinna przekraczać w obrębie obiegu kolektorów 1.5 mbara, a prędkość przepływu czynnika nie powinna być mniejsza
niŜ 0.4 m/sek, aby umoŜliwić poprawne
odpowietrzanie się instalacji i transport
pęcherzy powietrza w kierunku separatora. Prędkość przepływu czynnika w przewodach rurowych nie powinna jednak
przekraczać 1 m/sek., aby zapobiec generowaniu hałasu i powstawaniu duŜych
oporów hydraulicznych.

Wskazówka:
W przypadku większych systemów solarnych z kilkoma składowymi polami kolektorów naleŜy dąŜyć do
uzyskania jednakowej straty ciśnienia na jeden metr
bieŜący równieŜ w odniesieniu do przewodów w odgałęzieniach. Dlatego przy projektowaniu przewodów
rurowych odgałęzień naleŜy dopasować nawzajem
ich przekroje poprzeczne. Wszystkie zamontowane
elementy armatury powinny mieć taką samą średnicę
nominalną jak przewody rurowe.

Celem wyznaczenia całkowitej straty ciśnienia w instalacji naleŜy do strat powstających w przewodach rurowych dodać
straty miejscowe w kolankach, kształtkach i i pozostałej aramturze. W praktyce
naleŜy się tutaj liczyć ze wzrostem strat ciśnienia o ok. 30 – 50% w stosunku do
oporów liniowych. W zaleŜności od układu przewodów rurowych rzeczywiste straty ciśnienia mogą się istotnie róŜnić i właśnie dlatego naleŜy przedsięwziąć dokładne obliczenia celem ich lepszego
oszacowania.
Całkowita strata ciśnienia w obiegu
kolektorów składa się z:
• straty ciśnienia w polu (polach) kolektorów
• straty ciśnienia w przewodzie rurowym
wraz z oporami miejscowymi
• straty ciśnienia w zamontowanych
elementach, takich jak wymiennik ciepła, grupa pompowa, zawory odcinające, armatura itd.
Suma wymienionych strat, to całkowita
strata ciśnienia w obiegu kolektorów.
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Straty ciśnienia w instalacji solarnej

Oszacowanie strat ciśnienia w instalacji
solarnej. Przykład

Obliczenia:
• Strata ciśnienia w kolektorach (∆pkoll):
W trybie pracy High-Flow z jednostkowym natęŜeniem przepływu czynnika
2
40 l/hm całkowite natęŜenie przepływu wynosi 7,8 l/min lub inaczej 468 l/h.
NatęŜenie to rozkłada się poprzez dwa
hydrauliczne łączniki (wewnątrz kolektorów) na wszystkie pięć kolektorów
równomiernie, poniewaŜ są one połączone hydraulicznie w układ równoległy. Zatem przez kaŜdy kolektor czynnik przepływa z natęŜeniem 1.56 l/min
lub 93.6 l/h. Z zamieszczonego obok
wykresu moŜna odczytać stratę ciśnienia ok. 175 mbarów na jeden kolektor względnie na jedno pole kolektorów. Dodając standardowo zakładany
przyrost strat ciśnienia w przewodach
zbiorczych w kolektorze 50%, otrzymuje się ostatecznie ∆pKoll = ok. 260 mbarów.
• Przekrój poprzeczny i strata ciśnienia
w przewodach rurowych
Aby wyznaczyć przekrój poprzeczny
przewodu rurowego z wykresu zamieszczonego na następnej stronie, to
w punkcie ok. 468 l/h współrzędnej
poziomej poprowadzić prostą pionową.
Optymalnym jest zakres z ∆p mniejszym od 1.5 mbar/m bieŜący przewodu
rurowego oraz z prędkością przepływu
czynika v = ok. 0.5 m/sek.
− wybrano: Cu 22 x 1 z:
∆p = 1.4 mbar/m, v = 0.4 m/sek.
− ∆prohr = 30 m x 1.4 mbar/m = ok. 42
mbara
− straty w armaturze, w kolankach,
itd., przyjmowane standardowo, jako 50% ∆prohr
Ostatecznie ∆prohr całk = ok. 65 mbarów
• Strata ciśnienia w wymienniku ciepła
solarnego podgrzewacza zasobnikowego VIH S 500: ∆pWT = ok. 30 mbarów (dane techniczne VIH S)

Strata ciśnienia [mbar]
Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

Objętościowe natęŜenie przepływu [l/h]

Strata ciśnienia w róŜnie ustawionym kolektorze

Dyspozycyjna wysokość
tłoczenia [mbar]

Szukane:
• strata ciśnienia w kolektorach (∆pkoll)
• strata ciśnienia w przewodzie rurowym
(∆prohr)
• przekrój poprzeczny przewodu rurowego i grupa pompowa

Strata ciśnienia [mbar]

ZałoŜenia:
• 5 kolektorów auroTHERM VFK 145 V
2
(11.75 m netto) ustawionych w rzędzie,
podłączonych jednostronnie, tryb pracy High-Flow
• solarny podgrzewacz zasobnikowy
VIH S 500
• 30 m przewodu rurowego, przekrój
poprzeczny do wyznaczenia

auroTHERM VFK 145 V

auroTHERM VFK 145 H

Stopień 3
Stopień 2

Stopień 1

NatęŜenie przepływu [l/min]
Wykres charakterystyki statycznej pompy w stacji solarnej 22 l/min z naniesioną charakterystyką instalacji przy
wartościach z przykładu

• Suma strat ciśnienia: ∆pKoll + ∆prohr całk
+ ∆pWT = 260 mbarów + 65 mbarów +
30 mbarów = 355 mbarów
Następnie naleŜy nanieść charakterystykę
instalacji solarnej na charakterystyce statycznej pompy i w punkcie ich przecięcia
odczytać wystarczającą wartość dyspozycyjnej wysokości tłoczenia pompy; w rozpatrywanym przykładzie taką wartość dyspozycyjnej wysokości tłoczenia pompa
zapewni przy pracy z 2. stopniem prędkości.
Wskazówka:
Gdyby poddać analizie analogiczny przykład, zakładając tryb pracy Low-Flow, a pozostałe warunki identyczne jak wyŜej, okazałoby się, Ŝe moŜliwe jest równieŜ rozwiązanie z przewodem rurowym DN 18 x 1
i ze grupą pompową 6 l/min.

Ogólne wytyczne odnośnie prowadzenia przewodów rurowych
• PoniewaŜ w kolektorze mogą występować temperatury > 172 °C (a w
przypadku kolektorów rurowych nawet
272 °C, to naleŜy stosować materiały
odporne na oddziaływanie wysokich
temperatur. Zaleca się, aby przewody
rurowe lutować na twardo albo stosować przewody elastyczne firmy Vaillant

• Nie dopuścić do tworzenia się pęcherzyków powietrza! Do napełniania instalacji wykorzystywać pompę o duŜej
wydajnośći (nr zamówienia
0020042548) oraz uŜywać zamontowanego w kolektorze ręcznego odpowietrznika. W przypadku występowania w instalacji, w których moŜe się
gromadzić powietrze naleŜy w nich
zamontować odpowietrznik automatyczny (nr zamówienia 302 019), albo
teŜ zastosować w obiegu kolektorów
automatyczny separator powietrza (nr
zamówienia 302 418). NaleŜy przy tym
kierować się informacjami zamieszczonymi w odpowiednich instrukcjach
montaŜu i obsługi.
• Ponadto przewody rurowe naleŜy, o ile
jest to moŜliwe, rozprowadzać ze
wzniosem, co pozwoli uniknąć gromadzenia się powietrza w postaci pęcherzyków.
• W najniŜszym punkcie systemu naleŜy
zamontować zawór do napełniania i
opróŜniania instalacji
• Przewód rurowy połączyć z domowym
systemem wyrównywania potencjałów
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Dobór prędkości pompy

Strata ciśnienia w miedzianym przewodzie rurowym: 60% wody, 40% glikolu, temperatura 50 °C

Straty ciśnienia w miedzianych przewodach rurowych przy temperaturze czynnika 50 °C (gotowa mieszanka firmy
Vaillant)

Strata ciśnienia [mbar/m]

Wskazówka:
Z przyczyn energetycznych nie zaleca się zmniejszać
natęŜenia przepływu czynnika poprzez jego dławienie
za pomocą ogranicznika. NiezaleŜnie od tego zalecenia jest to jednak przedsięwzięcie sensowne z punktu
widzenia dokładności nastawiania, kontroli i oceny
parametrów instalacji. Ze względu na konieczność
oszczędzania energii elektrycznej zawsze powinno
się najpierw zmniejszyć stopień prędkości pompy,
przed ewentualnym dławieniem natęŜenia przepływu!

NatęŜenie przepływu [l/h]

Strata ciśnienia [mbar/m]

Jednostkowe objętościowe natęŜenie
przepływu czynnika w obiegu kolektorów
małych instalacji solarnych często wynosi
2
ok. 40 l/hm powierzchni kolektorów, nie
moŜe jednak być mniejsze, niŜ 15 l/hm2.
MoŜna go odpowiednio nastawić wykorzystując trzy stopnie prędkości pompy.
Nastawianie najlepiej przeprowadzać, gdy
instalacja jest lekko nagrzana, przy temperaturze około 40 °C. Pompę włącza się
ręcznie. Rozpoczynając od najniŜszego
stopnia prędkości, naleŜy odczytać natęŜenie przepływu czynnika na rotametrze i
w razie potrzeby kolejno włączać wyŜszy
stopień, aŜ uzyska się natęŜenie przepływu zgodne z obliczonym, lub nieco
większe.

Strata ciśnienia [mbar/m]

Dobór pompy oraz jej stopnia prędkości
Pompa w obiegu kolektorów musi pokonać sumę wszystkich strat ciśnienia powstających w tym obiegu oraz wymusić
wymagane objętościowe natęŜenie przepływu czynnika. Dobiera się ją przy wykorzystaniu odpowiedniego wykresu charakterystyki statycznej.

3

Objętościowe natęŜenie przepływu [m /h]

3

Objętościowe natęŜenie przepływu [m /h]

Straty ciśnienia w elastycznym przewodzie rurowym do instalacji solarnej 2 w 1, DN 16 oraz DN 20.
Czynnik: gotowa mieszanka firmy Vaillant w temperaturze 45 °C

Wskazówka:
W przypadku stosowania elastycznego przewodu rurowego do instalacji solarnych o długości pojedynczej
rury większej niŜ 15 m naleŜy koniecznie osobno policzyć stratę ciśnienia.
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Ustawienie kolektorów
Kolektory auroTHERM VFK V oraz VFK H
róŜnią się hydraulicznie ustawieniem absorbera serpentynowego.

W kolektorze auroTHERM VFK V (V: pionowy) serpentyna przebiega od dołu ku
górze wzdłuŜ dłuŜszego boku kolektora.
W kolektorze auroTHERM VFK H (H: poziomy) z kolei serpentyna przebiega w poziomej płaszczyźnie wzdłuŜ poprzecznego
boku kolektora (patrz rysunki).
Dzięki temu obydwa typy kolektorów moŜna całkowicie opróŜnić z czynnika. To
sprawia, Ŝe kolektor w czasie stagnacji
wraz z wytwarzaniem się pary zostaje
szybko opróŜniony, a powstające wtedy
wysokie temperatury w niewielkim stopniu
obciąŜają obieg solarny i środek zabezpieczający przed zamarzaniem. Ponadto
w ten sposób zapobiega się zbieraniu pęcherzyków powietrza w serpentynie kolektora podczas napełniania.
Wskazówka:
Kolektorów typu pionowego (auroTHERM VFK 145 V)
nie wolno montować w ustawieniu poziomym.

Ręczny odpowietrznik

Czujnik temperatury

Razem maksymalnie 12

Zaślepka

Pole kolektorów z przyłączeniem obustronnym (zasilanie i powrót rzędu kolektorów nie znajdują się z tej samej
strony)

Czujnik temperatury

Ręczny odpowietrznik

Obowiązuje równieŜ reguła odwrotna: kolektorów typu
poziomego (auroTHERM VFK 145 H) nie wolno montować w ustawieniu pionowym.

MoŜliwości przyłączania kolektorów
Z wyjątkiem kolektorów przeznaczonych
do systemu solarnego auroSTEP wszystkie inne kolektory auroTHERM posiadają
cztery boczne przyłącza. Są one nawzajem połączone przez dwa przebiegające
poziomo przewody zbiorcze.

Między przewodami zbiorczymi z kolei
przebiega serpentyna absorbera ze stosunkowo małym przekrojem poprzecznym, w rezultacie czego przepływ w niej
staje się turbulentny, co poprawia efektywność procesu przekazywania ciepła.
Dzięki temu, Ŝe kolektor dysponuje czterema przyłączami, to moŜna tworzyć bardzo liczne odmiany układów połączeń
hydraulicznych.

Razem maksymalnie 5

Zaślepka

Pole kolektorów z przyłączeniem jednostronnym (zasilanie i powrót rzędu kolektorów znajdują się po tej samej
stronie)

Przyłączenie obustronne
Przyłączenie obustronne polega na tym,
Ŝe zasilanie i powrót rzędu kolektorów nie
znajdują się z tej samej strony (patrz rysunek). Przy takim układzie połączń hydraulicznych moŜna łączyć w jednym rzędzie wiele kolektorów, jako Ŝe straty ciśnienia w przewodach zbiorczych są bardzo małe.
Przyłączenie jednostronne
Zasilanie i powrót rzędu kolektorów znajdują się z tej samej strony (patrz rysunek),
dzięki czemu przewody rurowe są krótsze, a w połaci dachowe moŜemy uniknąć wykonywnia jednego otworu. Dzięki
temu montaŜ instalacji jest łatwiejszy i
zajmuje mniej czasu.
Wskazówka:
W sposób jednostronny moŜna przyłączać maksymalnie tylko pięć kolektorów. W zasadzie przepływ
cieczy solarnej przy jednostronnym przyłączaniu odbywa się w gorszych warunkach, niŜ przy przyłączaniu obustronnym.

Połączenia hydrauliczne kolektorów
Ilość kolektorów posiada wpływ na objętościowe natęŜenie przepływu czynnika
w polu kolektorów. Im większa jest ilość
kolektorów, przez które przepływa czynnik, krąŜący w obiegu solarnym, tym
większe musi być całkowite objętościowe
natęŜenie jego przepływu, aby moŜna było efektywnie transportować pozyskiwane
ciepło do podgrzewacza zasobnikowego.

Ilość kolektorów oraz ich wzajemne układy połączeń hydraulicznych posiadają
wpływ na stratę ciśnienia w poszczególnych polach składowych oraz w całym
polu kolektorów.
Dlatego właśnie przy tworzeniu układów
hydraulicznych kolektorów naleŜy pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnych
maksymalnie dla danej grupy pompowej
straty ciśnienia i objętościowego natęŜenia przepływu.
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W warunkach trybu High-Flow, przy współpracy instalacji z grupą pompową 6 l/min
firmy Vaillant, jednostronnie moŜna przyłączyć maksymalnie trzy kolektory, a przy
współpracy z grupą pompową 22 l/min,
do pięciu kolektorów. Przy zredukowanym objętościowym natęŜeniu przepływu
2
czynnika (tryb Low-Flow, 15 l/hm , przyłączenie jednostronne) moŜna maksymalnie przyłączyć pięć kolektorów, niezaleŜnie od typu grupy pompowej.
Analogicznie w warunkach trybu High-Flow,
przy współpracy instalacji z grupą pompową 6 l/min firmy Vaillant, obustronnie
moŜna przyłączyć maksymalnie trzy kolektory, a przy współpracy z grupą pompową 22 l/min, maksymalnie dwanaście
kolektorów. Przy zredukowanym objętościowym natęŜeniu przepływu czynnika
2
(tryb Low-Flow, 15 l/hm , przyłączenie
obustronne), przy współpracy instalacji z
grupą pompową 6 l/min firmy Vaillant,
moŜna przyłączyć maksymalnie dziewięć
kolektorów, a przy współpracy z grupą
pompową 22 l/min, maksymalnie dwanaście kolektorów.
Jeśli konieczne jest zastosowanie większej ilości kolektorów, to z reguły moŜe to
być w zasadzie tylko układ połączonych
równolegle kilku osobnych pól (sprzęŜone
kolektory, do maksimum dwunastu sztuk
na jedno pole). Jednak równolegle wolno
łączyć tylko rzędy, utworzone z tej samej
ilości kolektorów. Ponadto naleŜy pamiętać, aby przewody zasilania i powrotu
w równoległych częściach instalacji posiadały tę samą długość oraz moŜliwie tę
samą ilość kolanek, a to dlatego, by zapewnić równomierny przepływ czynnika.
W przypadku większych instalacji powinno
się przeprowadzić obliczenia strat ciśnienia oraz sprawdzić, czy prawidłowo dobrano przewody rurowe, pompę i naczynie wzbiorcze.
Kombinacja układów szeregowych i równoległych, jak równieŜ wykorzystywanie
jednostronnego i obustronnego przyłączania, pozwala na indywidualne dostosowanie pola kolektorów do warunków
wynikających z ukształtowania dachu
oraz do technicznych moŜliwości.

Wskazówka:
Jeśli mimo odpowiedniego zaprojektowania i nastawienia systemu nie uzyska się obliczonej wartości objętościowego natęŜenia przepływu czynnika w trybie
High-Flow, nawet przy najwyŜszym stopniu prędkości
pompy, to w praktyce sytuację taką często się akceptuje i nie potrzeba wprowadzać z tego powodu zmian
w układzie hydraulicznym. W porównaniu
z poŜądanym trybem pracy High-Flow uzyskuje się
wtedy nieznacznie mniejsze wartości współczynnika
wykorzystania systemu i w rezultacie zmniejszenie
uzysku energii solarnej o około 2%. Zmian tego rzędu
praktycznie nie moŜna zmierzyć! Wyjątkiem są instalacje, od których wymaga się określonej wartości
współczynnika wykorzystania systemu i związanego
z nią uzysku energii słonecznej!

Ustalenia co do stosowanego nazewnictwa
Przy hydraulicznym przyłączaniu kolektora lub pola kolektorów mają znaczenie
wyjaśnione poniŜej pojęcia.
– Zasilanie/powrót
Zgodnie z traktowaniem kolektora jako
źródła ciepła, przewód odchodzący od
niego w kierunku podgrzewacza zasobnikowego, z czynnikiem o wyŜszej temperaturze, jest nazywany przewodem zasilającym. Z kolei przewód znajdujący się za
podgrzewaczem zasobnikowym, patrząc
w kierunku przepływu czynnika, poprowadzony do kolektora, nazywa się przewodem powrotnym.
– Połączenie szeregowe
Przewód zasilający pierwszego kolektora
jest jednocześnie przewodem powrotnym
kolektora drugiego itd., tzn. przez kaŜdy
kolektor przepływa cały strumień czynnika. PoniewaŜ przy czterech przyłączach i
kilku połączonych w szereg kolektorów
rozkłada się on poprzez przewody zbiorcze na odpowiednia ilość serpentyn, to
strata ciśnienia, o ile stosuje się kolektory
firmy Vaillant, jest niewielka. Nie ma potrzeby ograniczania łącznych strat ciśnienia poprzez dobieranie przewodów o
większej średnicy.

Zaletą połączenia szeregowego w porównaniu z połączeniem równoległym jest to,
Ŝe równieŜ w instalacjach niesymetrycznych, z róŜną ilością kolektorów w rzędzie,
strumień przepływającego czynnika jest
równomierny.

Równoległe połączenie dwóch pół kolektorowych,
utworzonych z kolektorów auroTHERM VFK 145 V

– Połączenie równoległe
Przez kaŜde połączone równolegle pole
kolektorów oraz przez kaŜdy połączony
równolegle kolektor przepływa tylko część
całkowitego strumienia czynnika. Strata
ciśnienia w jednym ze składowych pól kolektorów jest identyczna ze stratą ciśnienia w całym polu kolektorów.

Jednak równolegle wolno łączyć tylko rzędy, utworzone z tej samej ilości kolektorów. Ponadto naleŜy pamiętać, aby przewody zasilania i powrotu w równoległych
częściach instalacji posiadały tę samą
długość (system Tichelmanna) oraz moŜliwie tę samą ilość kolanek, a to dlatego,
by zapewnić równomierny przepływ
czynnika.
Przy połączeniu wg zasady Tichelmanna
łączna długość przewodów zasilających i
powrotnych do kaŜdego pola kolektorów
powinna być taka sama. Jeśli przewód
zasilający danego pola jest krótszy niŜ w
przypadku drugiego to przewód powrotny
musi być odpowiednio dłuŜszy, by zrównać łączne długości przewodów.

Objętościowe natęŜenie przepływu
w obiegu kolektorów zawsze naleŜy
sprawdzać rotametrem załoŜonym
w instalacji i ewentualnie skorygować
poprzez wybór odpowiedniego stopnia
prędkości pompy w taki sposób, aby
uzyskać lub przekroczyć jego wymaganą wartość.
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– Kombinacja połączenia szeregowego i równoległego
Szeregowo, poprzez przyłącze przy kolektorze, moŜna łączyć kolektory wyłącznie tak, jak to pokazano na zamieszczonym obok rysunku. Problem w tym, Ŝe
straty ciśnienia w serpentynach przy takim połączeniu sumują się.

Dlatego w zasadzie kolektory łączy się
między sobą równolegle, za pomocą przewidzianych do tego czterech przyłączy rurowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność
połączenia kilku kolektorów jeden nad
drugim to kolektory te musi się połączyć
najpierw w kilka małych pól składowych,
które następnie łączy się przewodami rurowymi równolegle (idealnie wg zasady
Tichelmanna).
Wskazówka:
Niektóre układy połączeń kolektorów moŜna zrealizować we własnym zakresie tylko jako kombinacje szeregowego i równoległego układu połączeń. Z powodu
wyŜszej straty ciśnienia szeregowo, jeden nad drugim
moŜna łączyć maksymalnie dwa kolektory VFK 145
H. Stosując połączenie równoległe dwóch takich pól
składowych, moŜna w rezultacie zamontować równieŜ cztery kolektory VFK H, w ustawieniu jeden nad
drugim.

– High-Flow (po angielsku: wysokie
natęŜenie przepływu)
2
30 – 40 l/hm jednostkowego (w ciągu jednej godziny, na jeden metr kwadratowy
powierzchni kolektora) natęŜenia przepływu czynnika. Typowy sposób pracy małych instalacji. Przy takim natęŜeniu przepływu ustala się róŜnica temperatur między zasilaniem i powrotem ok. 10 - 15 K w
zaleŜności od intensywności promieniowania słonecznego. Jest to niezaleŜne od
ilości wykorzystywanych kolektorów oraz
od tego, czy są one połączone szeregowo, czy teŜ równolegle. Z powodu odpowiednio dopasowanego natęŜenia przepływu czynnika rozkład temperatur w kaŜdym składowym polu kolektorów jest taki
sam.

Praca w trybie High-Flow, przy wykorzystywaniu grupy pompowej 6 l/min, ogranicza ilość kolektorów do pięciu. Jeśli istnieje konieczność załoŜenia większej ilości kolektorów, to naleŜy albo zastosować
większą grupę pompową (22 l/min) albo
zaakceptować pracę w trybie Low-Flow.
– Low-Flow (po angielsku: niskie natęŜenie przepływu)
2
Przynajmniej 15 l/hm jednostkowego
(w ciągu jednej godziny, na jeden metr
kwadratowy powierzchni kolektora) natęŜenia przepływu czynnika. Typowy sposób pracy instalacji z powierzchnią kolek2
torów przekraczającą 30 m . W związku z
częstym ładowaniem podgrzewaczy zasobnikowych za pomocą zewnętrznych
wymienników ciepła jest to coraz częściej
stosowany tryb pracy równieŜ w małych
instalacjach solarnych.

maks. 2 kolektory

Szeregowe połączenie dwóch kolektorów VFK H w ustawieniu jeden nad drugim (po lewej stronie: przyłączenie
jednostronne; po prawej stronie: przyłączenie obustronne). Ten układ jest moŜliwy do realizacji tylko z kolektorami VFK 145 H i ograniczony do dwóch kolektorów

MoŜna go równieŜ stosować w małych instalacjach solarnych po to, aby na przykład móc zastosować mniejszą grupę
pompową, współpracującą z układem pięciu kolektorów. W takiej sytuacji zmniejszony w porównaniu z trybem High-Flow
uzysk energii solarnej równowaŜony jest
korzyściami wynikającymi z prostego i łatwego montaŜu.
W trybie pracy Low-Flow wytwarza się
wyŜsza róŜnica temperatur w kolektorze,
rzędu 20 – 25 K, w zaleŜności od intensywności promieniowania słonecznego.
JednakŜe wyŜsze temperatury nie są równoznaczne z większą ilością pozyskiwanej energii słonecznej, gdyŜ: ilość energii
uŜytecznej jest zawsze proporcjonalna do
iloczynu objętościowego natęŜenia przepływu i róŜnicy temperatur! A ponadto
wyŜszy poziom temperatur w obiegu kolektorów prowadzi do większych strat ciepła do otoczenia.
W małych instalacjach solarnych, przeznaczonych do przygotowywania ciepłej
wody, liczących do pięciu kolektorów, praca w trybie High-Flow dostarcza w ekstremalnych przypadkach aŜ do 20% energii
słonecznej więcej w porównaniu z trybem
Low-Flow i dlatego jest tam preferowana.
Tryb Low-Flow zastosowany w małych
instalacjach solarnych zapewnia jednakŜe
większą swobodę w kształtowaniu pól kolektorowych na dachu. Układ więcej, niŜ
pięciu kolektorów, współpracujący z grupą pompową 6 l/min, nie byłby moŜliwy
do realizacji z trybem High-Flow. Ponadto
tryb Low-Flow oznacza korzystny cenowo
i szybki montaŜ, jako Ŝe moŜna wówczas
zastosować mniejszą średnicę rur.

Dwa pola kolektorów, kaŜde utworzone z dwóch kolektorów połączonych szeregowo w ustawieniu poziomym, połączone równolegle wg zasady Tichelmanna

• Korzystny cenowo i szybki montaŜ
(mniej składowych pól kolektorowych,
mniej przewodów rurowych, w pewnych
okolicznościach mniej przejść przewodów przez dach, itd.)
• Mniejsze wymagane przekroje poprzeczne przewodów rurowych (patrz
tabela doboru średnic rur); w efekcie
bardziej skuteczna izolacja i równieŜ
przy większych polach kolektorów
moŜliwe jest stosowanie elastycznych
przewodów firmy Vaillant
• Mniejszy pobór energii przez pompę

W przypadku większych pól kolektorowych
wada pracy w trybie Low-Flow powaŜnie
traci na znaczeniu, jako Ŝe oczekiwane
zmniejszenie uzysku energii słonecznej
waha się granicach 5%. Natomiast korzyści z trybu Low-Flow wzrastają wraz ze
wzrostem ilości kolektorów:
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Elementy hydraulicznego układu połączeń
Kolektory auroTHERM VFK 145 H i V firmy Vaillant są wyposaŜone w cztery przyłącza. Podczas montaŜu naleŜy koniecznie pamiętać, aby w kaŜdym przyłączu
załoŜyć jeden z następujących elementów: króciec zasilający wraz z tulejka pomiarową, króciec powrotny, łącznik kolejnego kolektora, zaślepkę wraz z ręcznym
odpowietrznikiem, lub samą zaślepkę.
Wszystkie te elementy wchodzą w skład
hydraulicznego zestawu przyłączeniowego.
– Zestaw złączek do podłączenia jednego pola kolektorów
Zestaw przyłączeniowy VFK zawiera króciec zasilania i powrotu, jak równieŜ zaślepkę z ręcznym odpowietrznikiem oraz
samą zaślepkę. W zestawie przyłączeniowym skompletowano niezbędne elementy do jednego rzędu kolektorów lub
jednego pola kolektorów. MontaŜ wykonuje się bardzo szybko i prosto (bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi) wykorzystując połączenia wtykowe.
Wskazówka:
Dla wszystkich instalacji solarnych obowiązuje zasada,
Ŝe czujnik temperatury kolektora umieszcza się w
króćcu zasilającym, wyposaŜonym w tulejkę zanurzeniową, w górnym przyłączu przewodu rurowego, w
ostatnim kolektorze, przez który przepływa czynnik.

– Łącznik kolejnego kolektora w ustawieniu jeden nad drugim
Łącznik do przewodów rurowych jest konieczny, gdy zachodzi potrzeba połączenia dwóch kolektorów lub dwóch pól kolektorowych w ustawieniu jeden nad drugim. Ponadto w zestawie znajdują się zaślepka oraz zaślepka z odpowietrznikiem.

– Łącznik kolejnego kolektora w ustawieniu obok siebie
Połączenie kolektorów w ustawieniu obok
siebie jest za sprawą hydraulicznego zestawu przyłączeniowego wręcz dziecinnie
proste. Złączki umieszcza się w łączonych ze sobą kolektorach i zabezpiecza
klamrami.
Zalety: szybki i łatwy montaŜ , niewielkie
odstępy między kolektorami, uniknięcie
konieczności prowadzenia przewodów
połączeniowych nad kolektorami.

Króciec powrotny

Łączenie kolektorów
(ustawienie kolektorów jeden nad drugim)

MontaŜ łączników
(ustawienie kolektorów obok siebie)

Króciec zasilający (z tulejką zanurzeniową do czujnika
temperatury kolektora VR 11)

MontaŜ kolejnych kolektorów
(ustawieniel obok siebie)
Gróna zaślepka z ręcznym odpowietrznikiem

Dolna zaślepka

Łącznik kolejnego kolektora. MontaŜ „obok siebie”

Łącznik kolejnego kolektora. MontaŜ „jeden nad drugim”
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MoŜliwości hydraulicznego łączenia
kolektorów
Granice hydraulicznego łączenia kolektorów w układy wyznaczają maksymalna
strata ciśnienia oraz konieczne wymagane
natęŜenie przepływu czynnika.

Dlatego np. z powodu wysokiej straty ciśnienia moŜna połączyć szeregowo tylko
do dwóch kolektorów w ustawieniu jeden
nad drugim, gdyŜ w takim układzie przez
serpentyny szeregowo musi przepływać
całkowity strumień czynnika.
RównieŜ wysokość podnoszenia pompy
stanowi ograniczenie co do całkowitej ilości kolektorów, gdyŜ musi ona zapewnić
minimalne objętościowe natęŜenie przepływu czynnika.
Ponadto istnieją np. przy jednostronnym
przyłączaniu kolektorów techniczne ograniczenia co do przepływu czynnika i w rezultacie ten sposób przyłączania ogranicza ilość połączonych hydraulicznie kolektorów w ustawieniu obok siebie tylko
do pięciu.
Wiele pozostałych moŜliwości hydraulicznego łączenia kolektorów, przy załoŜeniu
współpracy z grupą pompową 6 l/min
lub 22 l/min oraz z uwzględnieniem granicznych warunków, przedstawiono w
zamieszczonych obok tabelach. Zestawiono w nich maksymalne ilości kolektorów w jednym polu.

Połączenie szeregowe rzędów
Przyłączenie jednostronne

Przyłączenie obustronne

Rzędy

High-Flow

Low-Flow

High-Flow

Low-Flow

1

3 sztuki

5 sztuk

3 sztuki

9 sztuk

2

2 sztuki

2 sztuki *

–

2 sztuki *

1

3 sztuki

2

2 sztuki

4 sztuki

2 sztuki

5 sztuk

3

–

3 sztuki

–

3 sztuki 

Połączenie równoległe
5 sztuk

3 sztuki

9 sztuk

Maksymalna ilość kolektorów auroTHERM VFK 145 H/V w jednym rzędzie. Dane obowiązują przy współpracy
układu kolektorów ze grupą pompową 6 l/min firmy Vaillant

Połączenie szeregowe rzędów
Przyłączenie jednostronne

Przyłączenie obustronne

Rzędy

High-Flow

Low-Flow

High-Flow

Low-Flow

1

5 sztuk

5 sztuk

12 sztuk

12 sztuk

2

–

2 sztuki *

–

2 sztuki *

1

5 sztuk

5 sztuk

12 sztuk

12 sztuk

2

5 sztuk

5 sztuk 

6 sztuk

12 sztuk * 

3

4 sztuki

5 sztuk

4 sztuki

10 sztuk

4

3 sztuki

5 sztuk

3 sztuki

8 sztuk

5

2 sztuki

5 sztuk 

2 sztuki

6 sztuk

6

2 sztuki

5 sztuk

2 sztuki

5 sztuk

Połączenie równoległe rzędów

Maksymalna ilość kolektorów auroTHERM VFK 145 H/V w jednym rzędzie. Dane obowiązują przy współpracy
ze grupą pompową 22 l/min firmy Vaillant
*

Maksymalnie moŜna połączyć szeregowo dwa rzędy kolektorów, z których kaŜdy utworzony jest z jednego kolektora VFK H. To obowiązuje jednak tylko w trybie Low-Flow! Trzy rzędy, kaŜdy po jednym kolektorze równieŜ w trybie Low-Flow nie są moŜliwe. Jeśli istnieje konieczność utworzenia układu z większej ilości rzędów,
niŜ dwa w ustawieniu jeden nad drugim, lub z kilku kolektorów w dwóch rzędach, to naleŜy wybrać równoległy
układ połączeń kilku składowych pól kolektorowych.

, , ,  to przykłady, które przy pomocy szkiców objaśniono na kolejnych stronach.
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Przykłady
Nr

Rzędy

Przyłączenie

Kolektory

Zestaw przyłączeniowy Zestaw połączeniowy

sztuk

Sztuk

sztuk
jeden nad drugim

sztuk
obok siebie

Grupa pompoHigh-Flow/ Low-Flow
wa



2

jednostronne

10

2

0

8

22 l/min

Low-Flow



3

obustronne

9

3

0

6

6 l/min

Low-Flow



5

jednostronne

25

5

0

20

22 l/min

Low-Flow



2

obustronne

12

2

0

10

22 l/min

High-Flow

Układ połączeń : 10 kolektorów, połączenie równoległe, przyłączenie jednostronne;
objętościowe natęŜenie przepływu: 353 l/h

Układ połączeń : 9 kolektorów, połączenie równoległe, przyłączenie obustronne;
objętościowe natęŜenie przepływu: 317 l/h
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Układ połączeń : 25 kolektorów, połączenie równoległe, przyłączenie jednostronne;
objętościowe natęŜenie przepływu: 881 l/h

Wskazówka:
Przy duŜych polach kolektorów naleŜy sprawdzić,
czy przy nominalnym natęŜeniu przepływu czynnika
pompa obiegu solarnego potrafi pokonać całkowity
spadek ciśnienia w polu kolektorów, w przewodach
rurowych i w zamontowanej armaturze. NaleŜy w tym
celu wykorzystać charakterystykę pompy solarnej.

Układ połączeń : 12 kolektorów, równoległe podłączenie dwóch pól, przyłączenie obustronne;
objętościowe natęŜenie przepływu: 423 l/
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MontaŜ na dachu
W przypadku montaŜu na dachu kolektory
montuje się łatwo i szybko ponad uszczelniającą płaszczyzną dachu.
Kotwy dachowe
Do zamontowania kolektorów przeprowadza się poprzez dachówki tak zwane kotwy dachowe i zamocowuje na krokwiach
lub łatach. Nie potrzeba wybierać rodzaju
kotwy w zaleŜności właściwości konstrukcyjnych dachu, jako Ŝe standardowa kotwa
dachowa typu P firmy Vaillant moŜe być
mocowana zarówno na krokwi, jak i na łatach.

Istnieją dwa róŜne zestawy kotew dachowych do montaŜu na dachu, dostosowanych w sumie do prawie wszystkich dachów, krytych dachówką falistą lub gontem.
• Zestaw kotew dachowych typu P stosuje się do dachówki falistej, np. dachówki frankfurckiej
• Zestaw kotew dachowych typu S przeznaczony jest gontu i do dachówki karpiówki
• Do wszystkich innych pokryć dachowych, takich jak łupek albo np. dachówka typu berlińska fala, czy teŜ płyty faliste z prasowanych włókien i blachodachówka, moŜna wykorzystać zestaw uniwersalnej śruby do montaŜu
kolektorów.
Potrzebna ilość kotew dachowych zaleŜy
od rozmieszczenia pól kolektorów oraz od
lokalnych wymagań statycznych (obciąŜenie śniegiem, kąt nachylenia dachu oraz
wysokość miejsca ustawienia instalacji).
Jeśli się okaŜe, Ŝe potrzeba więcej, niŜ
cztery kotwy dachowe na jeden kolektor,
to moŜna je dodatkowo zamontować do
szyny.
Przejścia hydraulicznych przyłączeń przez
dach wykonuje się poprzez warstwę wstępnego pokrycia i dachówkę wywietrznikową/dachówkę do przeprowadzania przewodów rurowych.
Listwy montaŜowe
Na kotwach dachowych montuje się szyny, a następnie bardzo szybko i w nieskomplikowany sposób dociska się je razem z kolektorem za pomocą uchwytu do
tychŜe kotew.

Kotwy dachowe, szyny oraz uchwyty posiadają kształtkę, ułatwiającą ustawienie
kolektorów oraz zapewniającą jednocześnie wysoką stabilność montowanej konstrukcji i czyniąc sam montaŜ prostą czynnością. W przypadku ustawiania kilku kolektorów obok siebie szyny łączy się nawzajem za pomocą prostych złączek wtykowych.

Przykład montaŜu na dachu kolektorów w wersji pionowej

Uchwyt (złączka zaciskowa) do mocowania listwy montaŜowej i kolektora, jednostronny (po lewej) i dwustronny(po prawej)

Wskazówka:
Zestaw szyn musi pasować do kolektora (wersja pionowa lub pozioma). Długość szyny dokładnie odpowiada szerokości kolektora.
Wskazówka:
Do kaŜdego kolektora naleŜy zamówić jeden zestaw
szyn.

Uchwyty do montaŜu na dachu
Uchwyty (elementy zaciskowe) zintegrowane z kotwami, słuŜące do mocowania
kolektorów i szyn montaŜowych występują w dwóch wersjach:
• uchwyty do montaŜu kolektorów w ustawieniu obok siebie (uchwyty jednostronne)
• uchwyty do montaŜu kolektorów w ustawieniu jeden nad drugim (uchwyty dwustronne występujące w zestawie rozszerzającym kotew dachowych P lub S)

Uchwyty jednostronne stosuje się do
montaŜu kolektorów w jednym rzędzie, do
mocowania u dołu i u góry. Przy montaŜu
kolektorów w ustawieniu jeden nad drugim
pomiędzy kolektorami moŜna zastosować
uchwyty dwustronne, mocujące jednocześnie dwa kolektory na kotwie dachowej. Wtedy jednakŜe naleŜy koniecznie
sprawdzić lokalne wymagania statyczne
(obciąŜenie śniegiem, kąt nachylenia da-

chu oraz wysokość miejsca ustawienia
instalacji).
Zestawienie elementów mocujących
Aby uprościć proces zamawiania i uczynić go bardziej przejrzystym, firma Vaillant oferuje odpowiednio dostosowane
zestawy elementów, które naleŜy zamówić w zaleŜności od konkretnych potrzeb
i istniejącej konfiguracji instalacji solarnej.
Zestawy te zawierają juŜ wymagane poszczególne elementy, od łączników, poprzez odpowiednią ilość zatrzasków zabezpieczających, aŜ do korka zaślepiającego z ręcznym odpowietrznikiem i korka
zaślepiającego bez odpowietrznika. Zestawy potrzebne do montaŜu na dachu
przedstawiono w rozdziale 3.
Wymaganą ilość elementów moŜna w
prosty sposób określić za pomocą tabeli
w Materiałach projektowych (strona 99)
lub w instrukcji instalacji (str 8).

PLI Technika solarna

95

4 Projektowanie instalacji
MoŜliwości zamontowania kolektorów płaskich – montaŜ na dachu

W poniŜej zamieszczonych tabelach objaśniono sposób dobierania wymaganej
ilości poszczególnych elementów dla róŜnych układów kolektorów.
Przykład: naleŜy połączyć 10 kolektorów
auroTHERM VFK w ustawieniu obok siebie:

10
10
10
9

Ilość pojedynczych
elementów
10
20
40
18

1

4

Element:
Kolektor:
Zestaw listew:
Kotwa dachowa:
Łącznik „obok siebie”:
Zestaw
przyłączeniowy:

Dodatkowo, oprócz zestawu przyłączeniowego VFK (wersja „obok siebie”) do
połączenia kolektorów w ustawieniu obok,
siebie firma Vaillant oferuje zestaw przyłączeniowy VFK (wersja „jeden nad drugim”) do połączenia dwóch kolektorów
płaskich w ustawieniu jeden nad drugim.
Ten zestaw przyłączeniowy (wersja „jeden nad drugim”) zawiera oprócz łącznika
równieŜ zaślepkę oraz zaślepkę z ręcznym odpowietrznikiem. Nr zamówienia
zestawu: 0020059894. Wykorzystując ten
zestaw moŜna połączyć szeregowo dwa
kolektory.

MoŜna połączyć hydraulicznie do 12 kolektorów VFK V lub VFK H w ustawieniu obok siebie. Do tego potrzebny
jest zestaw złączek do jednego pola kolektorów oraz odpowiednia ilość łączników kolektorów

Nr zamówienia
0010004455
0010004457

Element
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

0020059898
0020059899

Komplet listew (2), kolektory w ustawieniu poziomym
Komplet listew (2), kolektory w ustawieniu pionowym

0020055174
0020059896
0020055184
0020059895
0020059897

Kotwa dachowa P (4); dachówka frankfurcka
Kotwa dachowa dwustronna P (2); dachówka frankfurcka
Kotwa dachowa S (4); gont
Kotwa dachowa dwustronna S (2); gont
Kotwa dachowa (4); śruba prętowa

0020055174
0020055184

Kotwa dachowa P (4); dachówka frankfurcka
Kotwa dachowa S (4); gont

0020055181

Łącznik kolejnego kolektora (obok siebie)

0020059892

Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów

0020059894

Łącznik kolejnego kolektora (jeden nad drugim)

Ilość

Przegląd elementów potrzebnych do montaŜu kolektorów obok siebie i/lub jeden nad drugim. Porównaj szkice
elementów przedstawione na rysunkach

Uchwyt zaciskowa do mocowania szyny montaŜowej i
kolektora, wersja dwustronna do montaŜu kolektorów
w ustawieniu jeden nad drugim

Nie dopuścić do tworzenia się pęcherzyków powietrza!
Powietrze w obiegu solarnym znacząco pogarsza współczynnik sprawności instalacji.
Przy większych ilościach powietrza moŜe nastąpić przerwanie transportu czynnika, a to
z kolei uszkodzić pompę wskutek nagrzewania się jej łoŜysk.Aby temu zapobiec, montuje się w kaŜdym polu po jednej zaślepce odpowietrznikiem w górnym przyłączu kolektora umieszczonego najwyŜej. Element ten wchodzi w zakres złączek do podłączenia
jednego pola kolektorów.

PLI Technika solarna

96

4 Projektowanie instalacji
MoŜliwości zamontowania kolektorów płaskich – montaŜ na dachu

MontaŜ większej ilości kolektorów VFK H w ustawieniu jeden nad drugim i obok siebie. Ilość rzędów kolektorów
jest dowolna. W takim przypadku do mocowania szyny montaŜowej i kolektora moŜna wykorzystać uchwyty w wersji dwustronnej do montaŜu kolektorów w ustawieniu jeden nad drugim. Rzędy obejmujące do 12 kolektorów,
traktowane jako pola składowe, łączy się hydraulicznie w układ równoległy.

MontaŜ większej ilości kolektorów VFK V w ustawieniu jeden nad drugim i obok siebie. Ilość rzędów kolektorów
jest dowolna. W takim przypadku do mocowania szyny montaŜowej i kolektora moŜna wykorzystać uchwyty w wersji dwustronnej do montaŜu kolektorów w ustawieniu jeden nad drugim. Rzędy obejmujące do 12 kolektorów,
traktowane jako pola składowe, łączy się hydraulicznie w układ równoległy.
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Wykorzystując zestaw przyłączeniowy VFK (wersja „jeden nad drugim”) moŜna połączyć hydraulicznie dwa kolektory VFK H w ustawieniu jeden nad drugim w układ szeregowy. Taki układ połączeń wolno stosować tylko do
maksymalnie dwóch kolektorów.

Wykorzystując zestaw przyłączeniowy VFK (wersja „jeden nad drugim”) moŜna połączyć hydraulicznie dwa kolektory VFK H, w ustawieniu jeden nad drugim, w układ szeregowy. Jeśli istnieje konieczność zamontowania
więcej niŜ dwóch kolektorów w ustawieniu jeden nad drugim, to tworzy się pola składowe, liczące po dwa kolektory, a następnie łączy hydraulicznie w układ równoległy. MontaŜ w praktyce moŜna przeprowadzić wykorzystując do mocowania szyny i kolektora uchwyty w wersji dwustronnej do montaŜu kolektorów w ustawieniu jeden
nad drugim.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Łącznik kolejnego kolektora
nr wyrobu 0020055181

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zestaw kotew dachowych, typ P (dachówka frankfurcka)
nr wyrobu 0020055174
Zestaw kotew dachowych, typ S (gont) do kolektorów
nr wyrobu 0020055184
Zestaw kotew dachowych (śruba prętowa)
nr wyrobu 0020059897
Zestaw szyn (2), aluminium, eloksalowane na czarno
nr wyrobu 0020059898
Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów nr wyrobu
nr wyrobu 0020059892

1

Łącznik kolejnego kolektora
nr wyrobu 0020055181

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów nr wyrobu
nr wyrobu 0020059892

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Łącznik kolejnego kolektora
nr wyrobu 0020059894

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

2

–

–

–

–

–

–

–

–

Zestaw kotew dachowych, typ P (dachówka frankfurcka)
nr wyrobu 0020055174
Zestaw kotew dachowych, typ S (gont) do kolektorów
nr wyrobu 0020055184
Zestaw kotew dachowych (śruba prętowa)
nr wyrobu 0020059897
Zestaw szyn (2), aluminium, eloksalowane na czarno
nr wyrobu 0020059899

Wymagana ilość sztuk

Kolektory ustawione poziomo
Kolektory ustawione pionowo
Kolektory ustawione poziomo

Pola kolektorów usytuowane jedno nad drugim

Pola kolektorów usytuowane obok siebie

Ilość kolektorów
Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów nr wyrobu
0020059892

Zestaw kotew dachowych, typ P (dachówka frankfurcka)
nr wyrobu 0020055174
Zestaw kotew dachowych, typ S (gont)
nr wyrobu 0020055184

1

Zestaw kotew dachowych (śruba prętowa)
nr wyrobu 0020059897
Zestaw kotew dachowych, typ P (dachówka frankfurcka)
nr wyrobu 0020059896
Zestaw kotew dachowych, typ S (gont) do kolektorów
nr wyrobu 0020059895
Zestaw szyn (2), aluminium, eloksalowane na czarno
nr wyrobu 0020059898

Wykaz elementów do montaŜu na dachu

PLI Technika solarna

99

4 Projektowanie instalacji
MoŜliwości zamontowania kolektorów płaskich – montaŜ na dachu lub w dachu

Odstępy
A Szerokość pola kolektorów:
VFK 145: ilość kolektorów x 124 cm +
(ilość kolektorów – 1) x 3 cm
VFK 145: ilość kolektorów x 204 cm +
(ilość kolektorów – 1) x 3 cm

B Wysokość pola kolektorów:
VFK 145: 204 cm
VFK 145: 124 cm
C Minimalny odstęp od bocznej krawędzi
dachu:
(zaleŜnie od lokalnych uwarunkowań):
w danym przypadku mniejsza wartość
z pośród: 1/10 szerokości budynku
(szerokości ściany szczytowej) lub 1/5
wysokości budynku względem bocznych krawędzi.

Odstępy i wymiary przy montaŜu na dachu

Przykład
Szerokość budynku: 12 m
12 m/10 = 1.2 m
Wysokość budynku: 5 m
5 m/5 = 1 m
Mniejsza wartość z 1.2 m i z 1 m wynosi
1 m. Taki właśnie odstęp naleŜy zachować.

D Minimalny odstęp od kalenicy dachu:
co najmniej dwa rzędy dachówek lub
mniejsza wartość z pośród: 1/10 długości budynku (długość okapu) lub od
1/5 wysokości budynku od okapu do
kalenicy (analogicznie do wymiaru C.
E Minimalny odstęp od dolnej krawędzi
dachu (analogicznie do wymiaru D)
Wskazówka:
Stosowanie łączników hydraulicznych oraz systemu
montaŜowego sprawia, Ŝe kolektory moŜna ustawiać
bardzo ciasno z wzajemnym bocznym odstępem 3 cm.

Strefa 1

Strefa 3

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 2

Strefa 4

Strefa 1a

Strefa 2a

Strefy obciąŜenia wiatrem

Kąt nachylenia dachu
Kolektory firmy Vaillant moŜna ustawiać
na dachach z kątem nachylenia od 15°
do 75°.

Przegląd stref obciąŜenia wiatrem

Strefa 2

Strefy obciąŜenia śniegiem
Przegląd stref obciąŜenia śniegiem
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Strefa obciąŜenia śniegiem
Ilość kolektorów

Wysokość miejsca
ustawienia instalacji
n.p.m. w [m] do:
700

1

2

3

4

5

6

7

1

1a

2

2a

3

Kąt nachylania dachu od:
10°

40°

10°

40°

10°

40°

10°

40°

10°

40°

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

900

4

4

4

4

4

4

6

4

6

4

1 200

4

4

4

4

6

4

8

6

8

6

700

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

900

8

8

8

8

8

8

12

8

12

8

1 200

8

8

8

8

12

8

16

12

16

12

700

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

900

12

12

12

12

12

12

18

12

18

12

1 200

12

12

12

12

18

12

24

18

24

18

700

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

900

16

16

16

16

16

16

24

16

24

16

1 200

16

16

16

16

24

16

32

24

32

24

700

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

900

20

20

20

20

20

20

30

20

30

20

1 200

20

20

20

20

30

20

40

30

40

30

700

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

900

24

24

24

24

24

24

36

24

36

24

1 200

24

24

24

24

36

24

48

36

48

36

700

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

900

28

28

28

28

28

28

42

28

42

28

1 200

28

28

28

28

42

28

56

42

56

42

Zakres obowiązywania w rozumieniu wg DIN 1055
Fmaks kotwy: typ S/typ P – 1.875 kN
Strefa obciąŜenia wiatrem 1 – 4: zgodnie przyjętymi wg DIN 1055-4 i -5 załoŜeniami odnośnie obciąŜenia musi się zachować następujące minimalne odstępy kolektorów
od skraju dachu:
1. w danym przypadku mniejsza wartość z pośród: 1/10 długości budynku (długość okapu) lub od 1/5 wysokości budynku do okapu lub kalenicy
2. w danym przypadku mniejsza wartość z pośród: 1/10 szerokości budynku (szerokości ściany szczytowej) lub 1/5 wysokości budynku względem bocznych krawędzi
Jeśli stosuje się zestawy rozszerzające, to naleŜy pamiętać, aby haki dachowe osadzić centralnie w równych odstępach. Przy wysokości powyŜej 900 m n.p.m i przy kątach nachylenia dachu poniŜej 40°, poczynając od strefy obciąŜenia śniegiem 2, naleŜy wykonać obliczenia statyczne dla konkretnego przypadku danej instalacji solarnej.
Wymagane kotwy dachowe w zaleŜności od strefy obciąŜenia śniegiem, kąta nachylenia dachu i wysokości miejsca ustawienia instalacji n.p.m

Statyka
W zasadzie przy montaŜu na dachu potrzebne są co najmniej cztery kotwy dachowe na jeden kolektor. To stwierdzenie
dotyczy wszystkich miejscowości w Niemczech usytuowanych do wysokości 700 m
n.p.m., niezaleŜnie od kąta nachylenia
dachu i strefy obciąŜenia śniegiem.

Decydującym czynnikiem jest tutaj statyczne obciąŜenie śniegiem. Stąd odpowiednio waŜną rolę odgrywają takie czynniki, jak kąt nachylenia dachu, wysokość
miejscowości n.p.m. oraz strefa obciąŜenia śniegiem.

Przykład
kąt nachylenia dachu:
24°
wysokość ustawienia instalacji: 1 000 m n.p.m.
strefa obciąŜenia śniegiem:
3
wartość wg tabeli
6

Potrzeba 6 kotew dachowych na kaŜdy
kolektor. NaleŜy je zamocować na dachu
razem z listwami montaŜowymi i z kolektorem.

Gdy instalacja znajduje się w miejscowości usytuowanej powyŜej 700 m n.p.m., to
wymaganą ilość kotew dachowych naleŜy
przyjąć zgodnie z danymi zamieszczonymi
w powyŜszej tabeli.
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MontaŜ w dachu
Przy montaŜu w dachu kolektory dokładnie wpasowuje się w dach i harmonicznie
z nim integruje. Kolektor oraz odpowiedni
zestaw montaŜowy zastępują pokrycie dachu w strefie, w której są one zakładane.
Główną zaletą tego rodzaju montaŜu jest
najbardziej z moŜliwych harmoniczna,
płaska zabudowa i w rezultacie kolektor
(w zaleŜności od rodzaju dachówki) leŜy
w jednej płaszczyźnie z pokryciem dachu.

Aby to wykonać, to oprócz zestawu przyłączeniowego, potrzebny jest moduł podstawowy ramy pokrycia oraz ewentualnie
dodatkowe zestawy rozszerzające, dostosowane do montaŜu w dachu.
Wskazówka:
MontaŜ w dachu wg systemu firmy Vaillant moŜna
stosować przy niewielkim kącie nachylenia, wynoszącym jednak co najmniej 22°.
Przykład montaŜu w kolektorów dachu

Zalety i charakterystyczne cechy systemu
montaŜowego w dachu firmy Vaillant są
następujące:
• mało elementów składowych
• zmniejszenie stopnia złoŜoności
• harmonijna integracja z dachem, przyjemna wzrokowo stylistyka (np. ciemne
ramy pokrycia; kolor: antracyt)
• kolektory zastępują, a więc oszczędzają dachówki
• skrócenie czasu montaŜu (wstępnie
zmontowane elementy składowe, wyraźny zysk na czasie)
• moŜliwość wykluczenia ryzyka wystąpienia nieszczelności, jako Ŝe cały system uszczelniający posiada dwa poziomy uszczelnień, a miejsc występowania połączeń jest mało
• wyŜszy współczynnik sprawności
w porównaniu z montaŜem na dachu
oraz ze swobodnym ustawieniem

Moduły podstawowe do montaŜu w dachu – rama pokrycia dachu (kolektory
w ustawieniu pionowym
• montaŜ w ustawieniu pionowym obok
siebie, przy kątach nachylenia dachu
od 22° do 75° (moŜliwość rozbudowy
do maksimum 12 kolektorów)
Moduł podstawowy zawiera wszystkie potrzebne elementy do integracji dwóch kolektorów z płaszczyzną dachu. W szczególności są to:
• zestaw montaŜowy
• zakończenia ze wszystkimi wymaganymi bocznymi blachami osłonowymi
oraz ołowianymi fartuchami ochronnymi
do zamontowania dwóch kolektorów
w ustawieniu pionowym obok siebie
• potrzebne dodatkowe łaty drewniane
• dodatkowe narzędzia (nitownica, klucze
imbusowe TORX Bit)
Wskazówka:
Dodatkowo naleŜy zamówić zestawy złączek hydraulicznych.
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Swobodne ustawienie (montaŜ na dachu
płaskim)
Swobodne ustawienie umoŜliwia montaŜ
kolektorów na dachach płaskich lub na
dowolnej płaskiej powierzchni.
Charakterystyczne cechy swobodnego
ustawienia, to:
• MoŜliwość optymalnego ustawienia
orientacji w względem słońca oraz kąta nachylenia kolektorów
• Konieczność uwzględnienia wymaganych obciąŜeń zabezpieczających stojaki w zaleŜności od wysokości budynku i prześwitu kolektorów nad podłoŜem (patrz tabele na następnych stronach)
• Konieczność uwzględnienia nośności
dachu, szczególnie przy dodatkowym
obciąŜeniu śniegiem
• Przy kilku rzędach kolektorów ustawionych jeden za drugim naleŜy dobrać
wystarczające odstępy między nimi,
aby uniknąć wzajemnego zacienienia
(patrz tabele na następnych stronach)
Do montaŜu kolektorów na dachu płaskim
lub do ich swobodnego ustawiania moŜna
zamówić specjalne wsporniki, umoŜliwiające alternatywny dobór kątów nachylenia
30°, 45° i 60°. Na wspornikach montuje
się szyny, których wysokość jest zmienna, dzięki czemu moŜna skompensować
mniejsze nierówności podłoŜa. W tym
przypadku szyny montaŜowe róŜnią się
jedynie kolorem (aluminium) od szyn stosowanych w innych systemach montaŜowych i słuŜą do zamocowania kolektora
za pomocą uchwytów.
MontaŜ na dachu płaskim lub swobodne
ustawienie umoŜliwia załoŜenie kolektorów bez konieczności uszkadzania czy
teŜ nawiercania pokrycia dachu. W razie
potrzeby kolektory moŜna szybko w nieskomplikowany sposób i przestawić w in-

Swobodne ustawienie kolektorów płaskich w wersji pionowej

ne miejsce, np. z powodu przeprowadzania remontu dachu.
Kolektory moŜna montować w ustawieniu
pionowym obok siebie lub poziomym obok
siebie.
MontaŜ
Ilość wymaganych wsporników określa
się na podstawie ilości montowanych kolektorów (por. zamieszczona poniŜej tabela). Zawsze wystarczy dobrać o jeden
wspornik więcej niŜ ilość kolektorów w danym rzędzie. Ponadto podonie jak w
przypadku montaŜu na dachu naleŜy zamówić odpowiednią ilość złączek montaŜowych i łączników kolektorów
Zestaw montaŜowy do swobodnego
ustawienia/do montaŜu na dachu płaskim kolektorów w ustawieniu poziomym
Zestaw montaŜowy zawiera wspornik
przystosowany do kątów nachylenia 30°,
45° i 60°, 4 sworznie i naleŜące do tego

zatrzaski zabezpieczające wraz uchwytami zaciskowymi, ustalającymi połoŜenie
kolektora oraz wkręty i kołki mocujące
wspornik do podłoŜa.
Zestaw montaŜowy do swobodnego
ustawienia/do montaŜu na dachu płaskim kolektorów w ustawieniu pionowym
Zestaw montaŜowy zawiera wspornik
przystosowany do kątów nachylenia 30°,
45° i 60°, 4 sworznie i naleŜące do tego
zatrzaski zabezpieczające wraz uchwytami zaciskowymi, ustalającymi połoŜenie
kolektora oraz wkręty i kołki mocujące
wspornik do podłoŜa.
Wskazówka:
Zestawy szyn do montaŜu na dachu płaskim naleŜy
zamawiać osobno w zaleŜności od typu kolektora
(ustawienie poziome/pionowe).

1

2

3

4

5

6

7

8

Wanna obciąŜająca, wypełniana Ŝwirem (2 sztuki), nr wyrobu 0020059904

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów, nr wyrobu 0020059892

1

Łącznik kolejnego kolektora, nr wyrobu 0020055181

–

1

2

3

4
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7
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1
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8

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

–

1

2

3

4

5

6

7

Wspornik montaŜowy do swobodnego ustawienia/do montaŜu na dachu płaskim,
nr wyrobu 0020055206

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Zestaw szyn (2) do montaŜu na dachu płaskim, aluminium, nr wyrobu 0020059901

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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Wspornik montaŜowy do swobodnego ustawienia/do montaŜu na dachu płaskim,
nr wyrobu 0020055207
Zestaw szyn (2) do montaŜu na dachu płaskim, aluminium, nr wyrobu 0020059900
Wanna obciąŜająca, wypełniana Ŝwirem (3 sztuki), nr wyrobu 0020059905
Złączki montaŜowe do jednego pola kolektorów, nr wyrobu 0020059892
Łącznik kolejnego kolektora, nr wyrobu 0020055181

Wymagana ilość sztuk

Kolektory ustawione Kolektory ustawione
poziomo
pionowo

Pola kolektorów usytuowane obok siebie

Ilość kolektorów

9 10

8

9

9 10

1
8

9

Wykaz elementów do montaŜu na dachu płaskim

4 Projektowanie instalacji
MoŜliwości zamontowania kolektorów płaskich – montaŜ na dachu płaskim/swobodne ustawienie

*
**
1)

30°
B

10

12 404

1

1 650

2

3 900

3

5 963

4

8 026

5

10 089

6

12 152

7

14 215

8

16 278

9

18 341

10

20 404

E
–

1 150

1 263

2 357

7 200

–

–
–

1 950

11 141

D

2 063

9 878

9

C

1 812

8 615

8

2 080

7 352

7

F

4 800

6 089

6

1 387

5

6 100

4 826
1 740

3 563

4

60°
B

–

4 100

3

F

–

4 400

2 300

45°
B

1 173

1 136

2

1 283

1**

F

3 100

A*

883

Ustawienie poziome

Ustawienie pionowe

Ilość
kolektorów

Wymiar A wolno zmieniać w powiązaniu z wymiarami D i E o ± 50 mm
Jest moŜliwe tylko z 4 wannami obciąŜającymi, wypełnianymi Ŝwirem, w przestawionym usytuowaniem
Kąt ustawienia (30°, 45°, 60°)

Odstępy między wspornikami
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Wykorzystanie wanien obciąŜających,
wypełnianych Ŝwirem
Do zabezpieczenia wsporników opcjonalnie oferowane są wanny obciąŜające,
wypełniane Ŝwirem, których nowy system
opracowano w taki sposób, Ŝe wystarcza
tylko je wsunąć do dolnego kształtownika
wspornika.
Zalety
• pewna podpora
• szybki i prosty montaŜ
• punkty nacisku rozłoŜone na powierzchni dachu

MontaŜ wanien obciąŜających, wypełnianych Ŝwirem

Wspornik z wanną obciąŜającą

Bezpośrednie skręcenie

MontaŜ wspornika

Mocowanie i ustawianie szyn montaŜowych

MontaŜ przyłączy hydraulicznych

Wskazówka:
Do zabezpieczenia powierzchni dachu moŜna we
własnym zakresie załoŜyć specjalne maty ochronne.
Alternatywnym rozwiązaniem jest przykręcenie ramy
bezpośrednio na dachu lub na odpowiednio dostosowanej specjalnej konstrukcji. Wtedy jednak naleŜy
bezwzględnie zapewnić szczelność pokrycia dachu.

MontaŜ wspornika i kolektorów
Ramy są dostarczane w stanie złoŜonym.
Przy montaŜu musi się je jedynie rozłoŜyć
i połączyć sworzniem w odpowiednim
punkcie zaleŜnym od wymaganego kąta
ustawienia.

Przy montaŜu nie są potrzebne Ŝadne
dodatkowe narzędzia. Po osadzeniu szyn
i ich ustaleniu za pomocą uchwytu wkłada
się i przykręca kolektory (taka sama
technika mocowania, jak w przypadku
montaŜu na dachu).

Kolektor

Kolektor

Minimalny odstęp, patrz tabela
Zalecany odstęp między rzędami kolektorów dla uniknięcia wzajemnego zacienienia
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Zakotwienie do podłoŜa i obciąŜenie
przy montaŜu na dachu płaskim
Wymagane obciąŜenia zabezpieczające
stojak naleŜy ustalić na podstawie zamieszczonej obok tabeli.
Przykład
Kąt ustawienia:
Ilość kolektorów:
Wysokość ustawienia instalacji:
Strefa obciąŜenia śniegiem:
Wartość wg tabeli:

45°
5 (w rzędzie)
500 m n.p.m.
2a
14

Wysokość nad poziomem terenu
Kąt ustawienia

0 – 10 m

10 – 18 m

18 – 25 m

30°

159

178

197

45°

225

252

279

60°

276

309

342

ObciąŜenie zabezpieczające stojaki przy montaŜu na dachu płaskim w kG/kolektor

Wysokość budynku

bez prześwitu nad podłoŜem

z prześwitem nad podłoŜem > 30 cm

maks. 8 m

75 kG/m2

55 kG/m2

maks. 20 m

Dla zabezpieczenia przed oddziaływaniem wiatru naleŜy przewidzieć 14 wanien
obciąŜających na jeden rząd kolektorów
i wypełnić je odpowiednią ilością Ŝwiru, albo innego materiału, dobraną wg zamieszczonej obok tabeli.
Przy kotwieniu stojaków do podłoŜa naleŜy przestrzegać wytycznych co do minimalnego obciąŜenia stojaka: do 8 m wysokości budynku – 75 kg/m2 powierzchni
kolektora (odpowiada to ok. 10 cm warstwy Ŝwiru) oraz do 20 m wysokości bu2
dynku – 127 kg/m powierzchni kolektora
(odpowiada to ok. 15 cm warstwy Ŝwiru).
Przy ustawianiu kolektorów na dachach
płaskich musi się zachować 1 – 2 m odstępu od krawędzi dachu.
Wskazówka:
Wszystkie systemy montaŜowe firmy Vaillant zaprojektowano z uwzględnieniem stref obciąŜenia śniegiem do 3. włącznie oraz wysokości miejsca ustawienia instalacji do 500 m n.p.m. W przypadku przekroczenia tych zakresów, zgodnie DIN 1055-4 (oddziaływanie obciąŜenia wiatrem na konstrukcje nośne)
oraz DIN 1055-4 (obciąŜenie śniegiem i lodem) systemy montaŜowe musi się we własnym zakresie sprawdzić i odpowiednio dostosować. W takim przypadku
naleŜy ewentualnie uzgodnić odpowiednie przedsięwzięcia z właściwym punktem pomocy technicznej
firmy Vaillant.

127 kG/m

2

100 kG/m2

ObciąŜenie zabezpieczające stojaki przed oddziaływaniem wiatru (kG/m2powierzchni kolektorów) wg DIN 1055-4
przy montaŜu na dachu płaskim

Kąt ustawienia α

Wysokość w cm

Minimalny odstęp w cm

30°

72

321

45°

101

380

60°

124

413

30°

112

500

45°

158

592

60°

193

643

Minimalny odstęp między kolektorami, ustawionymi jeden za drugim, w zaleŜności od kąta ustawienia oraz wersji
kolektora
Wskazówka: podane wartości obliczono przy załoŜeniu pozycji słońca 20° (pozycja zimowa)

Zacienienie
Aby nie dopuścić do wzajemnego zacienienia kolektorów ustawionych jeden za
drugim, to musi się je ustawiać z pewnym
minimalnym odstępem. Wielkość odstępu
zaleŜy od wysokości, kąta nachylenia
i pozycji słońca. Za najniŜszą pozycję
słońca dla Polski przyjmuje się 20°. Nieznaczne wzajemne zacienianie się kolektorów 21. grudnia naleŜy dopuszczać,
mając na uwadze korzyści wynikające
z lepszego wykorzystania przestrzeni do
ustawienia kolektorów.

Wskazówka:
Jeśli kolektory zamocuje się bezpośrednio do podłoŜa, bez zachowania odpowiedniego prześwitu, to naleŜy przewidzieć większe obciąŜenia zabezpieczające
wsporniki (patrz tabela).

PLI Technika solarna

106

4 Projektowanie instalacji
Układy hydrauliczne pola kolektorów auroTHERM VTK

Układ połączeń hydraulicznych przewodów rurowych w kolektorze
Czynnik przepływa przez poszczególne
przewody rurowe układu U-rurek, które
wychodzą z przewodu rozdzielającego, a
kończą się w przewodzie zbiorczym.

W kolektorze VTK 570 wszystkie przewody rurowe, tzn. U-rurki, są przyłączone
równolegle do rozdzielacza i w związku
z tym przez kaŜdy z nich przepływa zawsze 1/6 objętości strumienia czynnika,
przepływającego przez cały kolektor.
Dzięki temu kaŜdy pojedynczy przewód
stawia taki sam opór hydrauliczny.
W kolektorze VTK 1140 po dwie U-rurki,
tzn. po dwa przewody rurowe, połączono
szeregowo. RównieŜ tutaj cały strumień
objętościowy cieczy solarnej przepływającej przez kolektor dzieli się na sześć
równoległych strumieni, w których dochodzi do takiej samej straty ciśnienia (patrz
zamieszczony obok rysunek.

Budowa kolektora auroTHERM exclusiv VTK 570

Zasada działania kolektora VTK 1140 oraz
jego charakterystyki techniczne są takie,
Ŝe w rezultacie funkcjonuje, jak szeregowo połączone dwa kolektory VTK 570.
MoŜliwości przyłączenia kolektorów
Przyłącza kolektorów auroTHERM exclusiv VTK 570 i VTK 1140 znajdują się po
prawej i po lewej stronie skrzynki zbiorczej
u góry. Dzięki temu moŜna połączyć szeregowo kilka kolektorów ustawionych
obok siebie w rzędzie. Jako łączniki wykorzystuje się bardzo praktyczne złączki
gwintowane z zaciskanym pierścieniem.

W obydwóch kolektorach moŜna dowolnie
wybrać przyłącze zasilania i powrotu.
Odpowiednio do dokonanego wyboru
przewody rurowe w skrzynce zbiorczej
spełniają rolę albo rozdzielacza albo kolektora zbiorczego.
RównieŜ usytuowanie czujnika temperatury kolektora (VR 11) jest moŜliwe po
obydwóch stronach kolektora, czy teŜ pola kolektorów.

Budowa kolektora auroTHERM exclusiv VTK 1140

Wskazówka:
Zasilanie i powrót moŜna przyłączyć alternatywnie
albo po lewej, albo po prawej stronie kolektora. To
samo dotyczy usytuowania czujnika temperatury kolektora. Przy tej okazji naleŜy pamiętać, aby czujnik
temperatury zawsze umieścić na zasilaniu kolektora
albo pola kolektorów.

Uwaga: Czujnik temperatury zawsze naleŜy załoŜyć w tym kolektorze danego pola kolektorów, który jest ostatni w torze
przepływu czynnika.
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Połączenia hydrauliczne kolektorów
Ilość kolektorów posiada wpływ na objętościowe natęŜenie przepływu czynnika w
polu kolektorów.

Czujnik
temperatury
kolektora

Im większa jest ilość kolektorów, przez
które przepływa czynnik, krąŜący
w obiegu solarnym, tym większe musi być
całkowite objętościowe natęŜenie przepływu, aby moŜna było efektywnie transportować pozyskiwane ciepło do podgrzewacza zasobnikowego.
Ilość kolektorów oraz ich wzajemne układy połączeń hydraulicznych posiadają
wpływ na stratę ciśnienia w poszczególnych polach składowych oraz w całym
polu kolektorów.
Dlatego właśnie przy tworzeniu układów
hydraulicznych kolektorów naleŜy pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnych
maksymalnie dla danej grupy pompowej:
straty ciśnienia i objętościowego natęŜenia przepływu.
W warunkach trybu High-Flow, przy
współpracy instalacji z grupami pompowymi 6 l/min i 22 l/min firmy Vaillant,
moŜna przyłączyć do sześciu kolektorów
rurowych VTK 570 albo trzy kolektory rurowe VTK 1140. Przy zredukowanym objętościowym natęŜeniu przepływu czynni2
ka (tryb Low-Flow, 15 l/hm ), przy współpracy instalacji z większą grupą pompową 22 l/min moŜna przyłączyć do czternastu kolektorów rurowych VTK 570 albo
do siedmiu kolektorów rurowych VTK
1140.
W przypadku większych instalacji powinno
się przeprowadzić obliczenia strat ciśnienia oraz sprawdzić, czy prawidłowo dobrano przewody rurowe, pompę i naczynie wzbiorcze.
Objętościowe natęŜenie przepływu w obiegu kolektorów zawsze naleŜy sprawdzać
za pomocą rotametru załoŜonego
w instalacji i ewentualnie skorygować poprzez wybór odpowiedniego stopnia
prędkości pompy w taki sposób, aby uzyskać lub przekroczyć jego wymaganą
wartość.

Przykład * połączenia szeregowego trzech kolektorów auroTHERM exclusiv VTK 570 w ustawieniu obok siebie.
Czujnik temperatury kolektora umieszczono na zasilaniu pola kolektorów.
*
Przegląd przykładów innych połączeń hydraulicznych kolektorów zamieszczono w tabeli na stronie 141.

Ustalenia co do stosowanego nazewnictwa
Przy hydraulicznym przyłączaniu kolektora lub pola kolektorów mają znaczenie
wyjaśnione poniŜej pojęcia.
– Zasilanie/powrót
Zgodnie z traktowaniem kolektora jako
źródła ciepła, przewód odchodzący od
niego w kierunku podgrzewacza zasobnikowego, z czynnikiem o wyŜszej temperaturze, jest nazywany przewodem zasilającym. Z kolei przewód znajdujący się za
podgrzewaczem zasobnikowym, patrząc
w kierunku przepływu czynnika, poprowadzony do kolektora, nazywa się przewodem powrotnym.

Wskazówka:
Jeśli mimo odpowiedniego zaprojektowania i nastawienia systemu nie uzyska się obliczonej wartości objętościowego natęŜenia przepływu czynnika w trybie
High-Flow, nawet przy najwyŜszym stopniu prędkości
pompy, to w praktyce sytuację taką często się akceptuje i nie potrzeba wprowadzać z tego powodu zmian
w układzie hydraulicznym. W porównaniu
z poŜądanym trybem pracy High-Flow uzyskuje się
wtedy nieznacznie mniejsze wartości współczynnika
wykorzystania systemu i w rezultacie zmniejszenie
uzysku energii słonecznej o około 2%.
Zmian tego rzędu praktycznie nie moŜna zmierzyć!
Wyjątkiem są instalacje, od których wymaga się określonej wartości współczynnika wykorzystania systemu
i związanego z nią uzysku energii słonecznej!

– Połączenie szeregowe
Przewód zasilający pierwszego kolektora
jest jednocześnie przewodem powrotnym
kolektora drugiego itd., tzn. przez kaŜdy
kolektor przepływa cały strumień czynnika. Zapotrzebowanie na niezbędne przewody rurowe jest minimalne. Zaletą połączenia szeregowego w porównaniu
z połączeniem równoległym jest to, Ŝe
równieŜ w instalacjach niesymetrycznych,
z róŜną ilością kolektorów w rzędzie, strumień przepływającego czynnika jest równomierny.
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W przypadku większych pól kolektorowych
wada pracy w trybie Low-Flow powaŜnie
traci na znaczeniu, jako Ŝe oczekiwane
zmniejszenie uzysku energii solarnej dzięki dobrej izolacji cieplnej kolektorów rurowych waha się procentowo w dolnym zakresie wartości jednocyfrowych. Natomiast
korzyści z trybu Low-Flow wzrastają wraz
ze wzrostem ilości kolektorów:
• Mniejsze zapotrzebowanie na przewody rurowe z powodu wyraźnie krótszych
przewodów zasilania i powrotu (większe składowe pola kolektorowe)
• Korzystny cenowo i szybki montaŜ
(mniej składowych pól kolektorowych,
mniej przewodów rurowych, w pewnych
okolicznościach mniej przejść przewodów przez dach, itd.)
• Mniejsze wymagane przekroje poprzeczne przewodów rurowych; w rezultacie bardziej skuteczna izolacja i
równieŜ przy większych polach kolektorów moŜliwe jest stosowanie elastycznych przewodów firmy Vaillant
• Mniejszy pobór energii przez pompę
solarną

Czujnik temperatury
kolektora

Większe pola kolektorów
Szczególnie do wytwarzania ciepła na potrzeby technologiczne, ale równieŜ do
wspomagania ogrzewania pomieszczeń
lub do podgrzewania wody uŜytkowej dla
większych odbiorców, np. hoteli, moŜna
idealnie zestawiać kolektory rurowe firmy
Vaillant w większe pola kolektorowe.

Przykład  połączenia szeregowego dwóch kolektorów auroTHERM exclusiv VTK 570 i czterech kolektorów auroTHERM exclusiv 1140, ustawionych w dwóch rzędach.
Czujnik temperatury załoŜony na zasilaniu tego kolektora, który jest ostatni w torze przepływu czynnika.

Wskazówka:
Przy duŜych polach kolektorów naleŜy sprawdzić, czy
przy nominalnym natęŜeniu przepływu czynnika
pompa obiegu solarnego potrafi pokonać całkowity
spadek ciśnienia w polu kolektorów, w przewodach
rurowych i w zamontowanej armaturze. NaleŜy w tym
celu wykorzystać charakterystykę pompy solarnej.

Wskazówka:
Rozmieszczone kolektory w kilku rzędach, w ustawieniu jeden nad drugim naleŜy, naleŜy połączyć szeregowo, łącząc odpowiednio utworzone z nich pola składowe. Dzięki temu uzyskuje się równomierny przepływ
czynnika przez pole kolektorowe.

Czujnik
temperatury
kolektora

Przykład  połączenia szeregowego sześciu kolektorów auroTHERM exclusiv VTK 1140, ustawionych w jednym rzędzie.
Czujnik temperatury załoŜony na zasilaniu tego kolektora, który jest ostatni w torze przepływu czynnika.

Przykłady
Przedstawione na rysunkach przykłady
zestawiono w poniŜej zamieszczonej tabeli, uzupełniając je o dodatkowe dane.
Oczywiście moŜna zmontować układy połączeń hydraulicznych kolektorów wg wie-

lu innych schematów, uwzględniając tylko
poczynione wyŜej uwagi. Dowolna wzajemna kombinacja kolektorów rurowych
auroTHERM exclusiv VTK 570 i VTK 1140
stwarza liczne moŜliwości kształtowania
pól kolektorowych. Zaletą kolektorów ru-

Kolektory rurowe

rowych w porównaniu z kolektorami płaskimi jest to, Ŝe ich powierzchnię moŜna
dobrać z dokładnością do jednego metra
kwadratowego.

Powierzchnia
netto w m2

Ilość rzędów

VTK 570 i 1140
w rzędzie

Minimalne jednostkowe objętościowe Grupa pompowa
natęŜenie przepływu
6 l/min
22 l/min
w l/min
w l/h

–

3.0

1

3+0

0.8

45

6 l/min

2

4

10.0

2

2+4

2.5

150

6 l/min

–

6

12.0

1

0+6

3.0

180

22 l/min

Nr

VTK 570



3




VTK 1140
sztuk
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MontaŜ na dachu
W przypadku montaŜu na dachu skośnym,
zwanym krótko montaŜem na dachu, kolektory montuje się łatwo i szybko ponad
uszczelniającą płaszczyzną dachu.
Zestawy montaŜowe do montaŜu na
dachu

Kompletacja zestawów montaŜowych jest
równie prosta jak w przypadku kolektorów
płaskich. Dla zamocowania kaŜdego kolektora VTK 570/2 lub VTK 1140/2 na dachu skośnym niezbędny jest:
- jeden zestaw kotew uchwytów dachowych;
- jeden zestaw szyn;
- ewentualny łącznik kolejnego kolektora;

twy dachowe i zamocowuje na krokwiach
lub łatach.

Do całego pola kolektorów naleŜy dodatkowo zastosować jeden zestaw złączek
montaŜowych. Dobierając poszczególne
elementy montaŜowe istnieje moŜliwość
połączenia w szeregu do 14 kolektorów
VTK 570/2 lub do 7 VTK 1140/2.

Istnieją trzy róŜne zestawy kotew dachowych do montaŜu na dachu, dostosowanych w sumie do prawie wszystkich dachów, krytych dachówką falistą lub gontem.

Uchwyty dachowe
Do zamontowania kolektorów przeprowadza się poprzez dachówki tak zwane ko-

• Zestaw kotew dachowych typu P stosuje się do dachówki falistej, np. dachówki frankfurckiej

• Zestaw kotew dachowych typu S przeznaczony jest do gontu i do dachówki
karpiówki
• Do wszystkich innych pokryć dachowych, takich jak łupek albo np. dachówka typu berlińska fala, czy teŜ płyty faliste z prasowanych włókien i blachodachówka, moŜna wykorzystać zestaw uniwersalnej śruby do montaŜu
kolektorów.
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Odstępy

A Szerokości pól kolektorów: patrz tabela
B Wysokość pola kolektorów:
1.65 m w przypadku pól jednorzędowych
C Odstęp pola kolektorów od bocznej
krawędzi dachu:
występ dachu + grubość ściany szczytowej + 0.30 m przestrzeni na montaŜ
przyłączy hydraulicznych
D Odstęp pola kolektorów od kalenicy
dachu do osłony pokrycia dachu:
co najmniej 3 rzędy dachówek
Odstępy i wymiary przy montaŜu na dachu

Kąt nachylenia dachu
Postulat utrzymania minimalnej wartości
kąta nachylenia 15° ma sens z uwagi na
samooczyszczanie się kolektorów.
Wskazówka:
MoŜna łączyć szeregowo pola kolektorów obejmujące
do 14 kolektorów VTK 570 lub do 7 kolektorów VTK
1140 w rzędzie. Dzięki temu uzyskuje bardziej równomierny przepływ czynnika.
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Swobodne ustawienie (montaŜ na dachu płaskim)
Przy montaŜu na dachu płaskim kolektory
rurowe osadza się na stojakach wykonanych z aluminiowych kształtowników. Kąt
ustawienia moŜna nastawiać bezstopniowo w zakresie od 30° do 50°.

Charakterystyczne cechy swobodnego
ustawienia, to:
• MoŜliwość optymalnego ustawienia
orientacji w względem słońca oraz kąta nachylenia kolektorów
• Konieczność uwzględnienia wymaganych obciąŜeń zabezpieczających sto-

jaki w zaleŜności od wysokości budynku i prześwitu kolektorów nad podłoŜem (patrz tabela na stronie 145)
• Konieczność uwzględnienia nośności
dachu, szczególnie przy dodatkowym
obciąŜeniu śniegiem
• Przy kilku rzędów kolektorów ustawionych jeden za drugim naleŜy dobrać
wystarczające odstępy między nimi,
aby uniknąć wzajemnego zacienienia
(porównaj swobodne ustawienie w przypadku kolektorów płaskich VFK)

Zestawy montaŜowe
Konstrukcję nośną moŜna przymocować
wkrętami z łbem sześciokątnym i kołkami,
na odpowiednio przystosowanym fundamencie lub na płytach betonowych, albo
teŜ wykorzystując zestaw wanien wypełnianych Ŝwirem, znajdujących się w programie wyposaŜenia dodatkowego firmy
Vaillant.

Aby sobie ułatwić opracowanie zestawienia wymaganej ilości elementów, to moŜna wykorzystać poniŜej zamieszczony ich
przegląd, przedstawiony w formie graficznej oraz tabelę.
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Przy uruchamianiu całego systemu naleŜy przestrzegać następującego toku
postępowania:
• Sprawdzenie szczelności
• Przepłukanie obiegu kolektorów czynnikiem
• Napełnienie obiegu kolektorów
• Odpowietrzenie
• Nastawienie objętościowego natęŜenia
przepływu czynnika/nastawienie odpowiedniego stopnia prędkości pompy
w obiegu kolektorów
• Dokładne nastawienie objętościowego
natęŜenia przepływu czynnika za pomocą ogranicznika przepływu
• Sprawdzenie róŜnicy temperatur włączenia w regulatorze
• Nastawienie termostatycznego zaworu
mieszającego do ciepłej wody
Wskazówka:
NaleŜy równieŜ przestrzegać instrukcji „Uruchamianie
systemu solarnego do podgrzewanie wody uŜytkowej”
jak równieŜ instrukcji „Uruchamianie systemu solarnego do wspomagania ogrzewania i przygotowania
ciepłęj wody. Do wykonania próby ciśnieniowej, oraz
do przepłukiwania i do napełniania obiegu solarnego
naleŜy stosować wyłącznie czynnik grzewczy firmy
Vaillant (nr wyrobu 302 429).

Nie dopuścić do tworzenia się pęcherzyków powietrza!
Powietrze w obiegu solarnym znacząco
pogarsza współczynnik sprawności instalacji. Przy większych ilościach powietrza
moŜe nastąpić przerwanie transportu
czynnika, a to z kolei uszkodzić pompę
wskutek nagrzewania się jej łoŜysk.

Do wykonania próby ciśnieniowej, oraz
do przepłukiwania i do napełniania obiegu
solarnego naleŜy stosować mobilne urządzenie do napełniania i przepłukiwania firmy Vaillant (nr zamówienia 0020042548)
lub pompę o duŜej wydajności oraz wykorzystywać zamontowany w kolektorze
ręczny odpowietrznik. W przypadku występowania w instalacji miejsc, w których
dochodzi do gromadzenia się powietrza
naleŜy zastosować odpowietrznik automatyczny (nr zamówienia 302 019). Zalecane jest równieŜ stosowanie automatycznego separatora powietrza (nr zamówienia 302 418). NaleŜy przy tym przestrzegać wytycznych w dołączonych do tych
urządzeń instrukcjach montaŜu i obsługi.
Wskazówka:
Separatora powietrza nie moŜna stosować w systemie grzewczym auroCOMPACT.

Sprawdzanie szczelności
Celem przeprowadzenia próby ciśnieniowej naleŜy napełnić obieg kolektorowy
czynnikiem. Powino się w tym celu stosować mobilne urządzenie do napełniania i
przepłukiwania firmy Vaillant (nr zamówienia 002004 2548) lub pompę o duŜej
wydajności. Przestrzegać dołączonej do
urządzeń instrukcji obsługi.

1
2
3
4
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Zawór kurkowy do napełniania
Zawór bezpieczeństwa, 6 barów
Solarne naczynie wzbiorcze
Odpowietrznik
Solarne naczynie wstępne
Termometr na zasilaniu
Termometr na powrocie
Manometr
Kurkowy zawór odcinający z zaworem zwrotnym
Filtr
Pojemnik na ciecz solarną
Zawór kurkowy do napełniania
i do opróŜniania
Ogranicznik natęŜenia przepływu cieczy solarnej
Pompa solarna
Zawór zwrotny na powrocie
Kurkowy zawór odcinający z zaworem zwrotnym
Kurkowy zawór spustowy
Giętki przewód powrotny
Automatyczny system separacji
powietrza
Pojemnik do wychwytywania
cieczy solarnej

NaleŜy wykonać, co następuje:
• Giętki przewód ciśnieniowy urządzenia
do napełniania przyłączyć do zaworu
(1) stacji solarnej
• Giętki przewód powrotny (17) urządzenia do napełniania przyłączyć do zaworu spustowego (16) grupy pompowej
• Pojemnik (10) napełnić czynnikiem
grzewczym firmy Vaillant
• Zamknąć zawór odcinający (15)
• Otworzyć odpowietrznik (4)
• Otworzyć zawór odcinający (8)
• Tłoczyć czynnik z pojemnika (10) poprzez zawór do napełniania (1), aŜ zacznie on wypływać z zaworu spustowego (16).
• Zamknąć zawór spustowy (16)
• Poczekać, aŜ ciśnienie czynnika w
obiegu kolektorowym wzrośnie do ok.
4.5 bara
• Zamknąć zawór do napełniania (1)
• Wyłączyć pompę do napełniania
• Sprawdzić wzrokowo przewody rurowe
i złączki w obiegu solarnym. W przypadku stwierdzenia nieszczelności
usunąć je i ponownie sprawdzić.
• Obieg solarny naleŜy przepłukać dopiero po zakończonej powodzeniem próbie
ciśnieniowej

Przepłukanie obiegu solarnego
Przepłukać obieg kolektorowy od grupy
pompowej poprzez kolektor aŜ do podgrzewacza zasobnikowego. NaleŜy przy
tym wykonać, co następuje:
• Giętki przewód ciśnieniowy urządzenia
do napełniania przyłączyć do zaworu
(1) grupy pompowej
• Giętki przewód powrotny (17) urządzenia do napełniania przyłączyć do zaworu spustowego (16) grupy pompowej
• Pojemnik (10) napełnić czynnikiem
grzewczym firmy Vaillant
• Zamknąć zawór odcinający (15)
• Otworzyć odpowietrznik (4)
• Otworzyć zawór odcinający (8)
• Tłoczyć czynnik z pojemnika (10) poprzez zawór do napełniania (1), aŜ zacznie ona wypływać z zaworu spustowego (16).
• Pojemnik z czynnikiem napełnić
w wystarczającym stopniu, tak aby
pompa nie pracowała na sucho
• Przepłukać i przefiltrować obieg kolektorowy tłocząc czynnik (10 minut)
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Napełnianie obiegu solarnego
Do napełniania obiegu solarnego powinno
się stosować mobilne urządzenie do napełniania i przepłukiwania firmy Vaillant
(nr zamówienia 0020042548) lub pompa
o duŜej wydajności. Przestrzegać dołączonej do urządzeń instrukcji obsługi.

NaleŜy wykonać, co następuje:
• Giętki przewód ciśnieniowy urządzenia
do napełniania przyłączyć do zaworu
(1)grupy pompowej
• Giętki przewód powrotny (17) urządzenia do napełniania przyłączyć do zaworu spustowego (16) grupy pompowej
• Pojemnik (10) napełnić czynnikiem
grzewczym firmy Vaillant
• Zamknąć zawór odcinający (15)
• Otworzyć odpowietrznik (4)
• Otworzyć zawór odcinający (8)
• Najpierw przeprowadzić próbę ciśnieniową i przepłukać obieg solarny
• Po zakończonej powodzeniem próbie
ciśnieniowej i przepłukaniu obiegu solarnego zamknąć zawór spustowy (16)
• Zamknąć zawór do napełniania (1),
gdy ciśnienie osiągnie wartość Pstat +
0,5 bar
• Otworzyć zawór (15)
• Wyłączyć pompę do napełniania
• Włączyć pompę solarną (13) celem
usunięcia pęcherzyków powietrza poprzez odpowietrznik
• Zablokować zawory zwrotne (8 i 14)
(pozycja 45° zaworu odcinającego),
aby wytłoczyć resztę powietrza
• Po usunięciu powietrza zamknąć odpowietrznik (4)
• W przypadku stosowania automatycznych odpowietrzników zamknąć znajdujące się pod nimi zawory odcinające
• Sprawdzić na manometrze (7) ciśnienie
w obiegu solarnym

Nastawianie objętościowego natęŜenia przepływu czynnika

Nastawienie objętościowego natęŜenia
przepływu czynnika
Z przyczyn energetycznych powinno się
próbować utrzymać pobór energii elektrycznej przez pompę solarną na moŜliwie
jak najniŜszym poziomie. Dlatego nastawianie objętościowego natęŜenia przepływu czynnika naleŜy rozpocząć od najniŜszego stopnia prędkości pompy. Małe
systemy solarne w domach jednorodzinnych pracują zwykle przy natęŜeniach
przepływu odpowiadających trybowi pracy
High-Flow. Przy duŜych polach kolektorów albo gdy układ połączeń hydraulicznych tego wymaga, powinno się dobrać
tryb pracy Low-Flow (przynajmniej 15
2
l/hm ). Wtedy moŜna połączyć do dwunastu kolektorów płaskich w rzędzie. Minimalne jednostkowe natęŜenie przepływu
czynnika nie moŜe być mniejsze niŜ
2
15 l/hm powierzchni kolektorów.

Dokładne nastawianie objętościowego
natęŜenia czynnika za pomocą śruby nastawczej w ograniczniku przepływu z reguły nie jest konieczne. Jeśli odczytane
na rotametrze natęŜenie jest wyraźnie
mniejsze od Ŝądanego, to naleŜy przełączyć pompę na wyŜszy stopień prędkości.

Jeśli jednak istnieje konieczność dokładnego nastawienia wartości objętościowego
natęŜenia przepływu czynnika, to naleŜy
to uczynić za pomocą zaworu nastawczego (1) ogranicznika przepływu,
pomagając sobie przy tym sześciokątnym
kluczem imbusowym. Nastawioną wartość
natęŜenia odczytuje się na podziałce (2)
rotametru ogranicznika (patrz rysunek).
Podziałka jest wyskalowana w l/min.
MoŜna ją przekręcić w odpowiednie połoŜenie, aby ułatwić sobie odczyt.
Obliczenie uzysku energii solarnej
Jeśli stosowany jest regulator auroMATIC
620/2, to nastawione objętościowe natęŜenie przepływu czynnika moŜna
uwzględnić przy wyznaczaniu przez niego
uzysku energii słonecznej. W tym celu
wartość tego natęŜenia naleŜy wprowadzić do pamięci regulatora, a ponadto
musi się zamontować czujnik mierzący
temperaturę czynnika na powrocie kolektora. Dalsze informacje na ten temat zamieszczono w instrukcji obsługi regulatora.
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W ęŜownicę grzewczą w podgrzewaczu
zasobnikowym juŜ fabrycznie napełniono
wymaganą do pracy systemu ilością
czynnika.
Podczas uruchamiania systemu naleŜy
wykonać, co następuje:
• Napełnić podgrzewacz zasobnikowy
wodą oraz odpowietrzyć przewody rurowe rozprowadzające ciepłą wodę
• Napełnić i odpowietrzyć system przewodów rurowych oraz węŜownicę zasilaną prze kocioł
• Dopasować nastawione fabrycznie parametry regulatora do konkretnych warunków pracy systemu celem jego
optymalizacji
• Skompensować ciśnienie w systemie
solarnym
• Sprawdzić szczelność systemu
• Nastawić termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody
Wskazówka:
Uwaga: niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy obiegu
solarnego. Przy pierwszym uruchomieniu systemu
naleŜy wyłączyć pompę obiegu solarnego natychmiast po pierwszym włączeniu zasilania elektrycznego
i nastawić w regulatorze rodzaj trybu pracy.

Nastawienie parametrów instalacji
Aby system grzewczy dopasować optymalnie do konkretnie istniejących warunków pracy, to moŜe się okazać konieczne
nastawienie kilku jego parametrów.
W przypadku stosowania podgrzewacza
zasobnikowego VIH SN 250 przy pierwszym uruchomieniu musi się przynajmniej
nastawić w regulatorze schemat hydrauliczny 2 oraz ilość kolektorów 2.
Kompensacja ciśnienia w systemie solarnym
Powietrze, które znajduje się w kolektorach, nagrzewa się w czasie montaŜu całej instalacji solarnej. Oznacza to, Ŝe gęstość powietrza w kolektorze maleje. Przy
pierwszym uruchomieniu systemu solarnego gorące powietrze wypływa z kolektora (8) i przechodzi do znacznie chłodniejszej węŜownicy (6) w podgrzewaczu
zasobnikowym, gdzie ulega ochłodzeniu.
To jest przyczyną wytworzenia się podciśnienia w systemie. PoniewaŜ podciśnienie w systemie moŜe powodować hałaśliwą pracę pompy oraz mieć wpływ na jej
moc i przede wszystkim na jej Ŝywotność,
to przy pierwszym uruchomieniu instalacji
solarnej naleŜy koniecznie jednorazowo
skompensować ubytek ciśnienia. Podczas
tego zabiegu woda w dolnej strefie podgrzewacza zasobnikowego musi być zimna, a konkretnie temperatura mierzona
czujnikiem usytuowanym w tej strefie (SP
2) powinna być niŜsza, niŜ 30 °C.

Kompensacja ciśnienia w systemie solarnym

Legenda:
1 Wziernik
2 Zawór górnego przyłącza do napełniania
Przewód giętki, ok. 1.5 m
3 Pojemnik do wychwytywania czynnika
4

Wskazówka:
Jeśli juŜ raz przeprowadzi się kompensację ciśnienia
w systemie solarnym, to powtarzanie tego zabiegu nie
jest konieczne, o ile tylko system nie był otwierany!

• Przyłączyć przewód giętki (3) (ok. 1.5
m długości) do górnego przyłącza do
napełniania
• Umieścić drugi koniec przewodu w pojemniku (4) nadającym się do wychwytywania czynnika. Przewód naleŜy
ustawić w pojemniku w taki sposób,
aby mogło do niego wpływać powietrze
• Nie zanurzać końca przewodu giętkiego
w czynniku, aby zabezpieczyć siebie
oraz sam czynnik przed ewentualnie
wydostającą się gorącą parą
• Uruchomić system solarny włączając
dopływ prądu z elektrycznej sieci zasilającej oraz wybierając w regulatorze
odpowiedni tryb pracy. Jeśli słońce
świeci wystarczająco intensywnie, to
pompa obiegu solarnego (5) powinna
pracować kilka minut (ok. 7 minut) z
maksymalną prędkością obrotową

5
6
7
8

Pompa obiegu solarnego
Dolna strefa węŜownicy grzewczej
Górna strefa węŜownicy grzewczej
Kolektor

• Jeśli słońce nie świeci, to w regulatorze
solarnym naleŜy wcisnąć jednocześnie
przyciski „I” oraz „F” i przytrzymać przez
3 sekundy. Wtedy pompa obiegu solarnego będzie pracować w trybie napełniania instalacji solarnej przez nastawiony w regulatorze okres (fabrycznie
nastawiono 9 minut), niezaleŜnie od
obowiązującej wówczas róŜnicy temperatur włączenia. To czy po upływie
tego czasu pompa będzie dalej pracować, czy teŜ wyłączy się, zaleŜy od natęŜenia promieniowania słonecznego.
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4 Projektowanie instalacji
System auroSTEP: uruchamianie, przepłukiwanie i napełnianie obiegu solarnego

Wskazówka:
Przy pierwszym uruchamianiu instalacji moŜe się okazać, Ŝe w samej pompie solarnej lub przed nią znajduje się powietrze. Dlatego celem usunięcia go stamtąd ewentualnie konieczne będzie kilkukrotne włączanie pompy. Wtedy pracująca pompa moŜe generować
hałasy i drgania, które jednak nie są szkodliwe. Jeśli
w trakcie pracy pompy solarnej we wzierniku (1), usytuowanym w przewodzie rurowym, będzie widać, Ŝe
przepływa tam juŜ tylko sam czynnik, bez pęcherzyków powietrza, to będzie oznaczać, Ŝe powietrze zostało całkowicie usunięte z pompy.

• W trakcie trwania trybu napełniania
(pracująca pompa solarna; czas pracy
pompy nastawiono fabrycznie na dziewięć minut) naleŜy odczekać siedem
minut, a następnie przy pracującej
w dalszym ciągu pompie otworzyć
ostroŜnie zawór (2), znajdujący się przy
górnym przyłączu do napełniania. Jest
moŜliwe, Ŝe z przewodu giętkiego wypłynie wtedy pod wpływem ciśnienia
trochę czynnika. Potem w sposób dający się słyszeć nastąpi zasysanie powietrza do systemu (7).
• Po kilku sekundach system przestanie
juŜ zasysać powietrze. Teraz naleŜy z
powrotem zamknąć zawór (2) przy
górnym przyłączu do napełniania.

Wskazówka:
System solarny naleŜy koniecznie przy jego pierwszym
uruchomieniu (i po kaŜdej wymianie czynnika) napowietrzyć w czasie napełniania instalacji (fabrycznie
czas napełniania nastawiono na dziewięć minut). Napowietrzanie musi odbywać się dokładnie w czasie
trwania trybu napełniania; firma Vaillant zaleca, aby
po siedmiu minutach otworzyć górny zawór do napełniania. Jeśli napowietrzanie odbywa się w innym czasie, to moŜe to spowodować uszkodzenia w systemie
solarnym. W takim przypadku firma Vaillant nie przejmuje odpowiedzialności za prawidłowe działanie instalacji.

• Odłączyć przewód giętki od górnego
przyłącza do napełniania
Sprawdzenie szczelności systemu solarnego
• Sprawdzić, czy przy pracującej pompie
czynnik nie wydostaje się ze złączek
śrubowych miedzianego przewodu rurowego na dachu lub przy module
podgrzewacza zasobnikowego
Wskazówka:
Przy dokręcaniu złączki śrubowej naleŜy uchwycić ją
z drugiej strony, aby połączenie przewodu rurowego
z kolektorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

• Ewentualnie dokręcić złączki śrubowe
• Po przeprowadzeniu próby szczelności
naleŜy izolować wszystkie znajdujące
się na dachu przewody rurowe obiegu
solarnego wraz ze złączkami śrubowymi z zaciskanym pierścieniem, wykorzystując w tym celu odpowiedni materiał izolacyjny. W tym przypadku firma
Vaillant poleca izolację do przewodów
rurowych, odporną na dziobanie ptaków, z ochronnym oplotem poliamidowym (PA), długość 2 x 75 cm (nr zamówienia 302 361)

Nastawienie w regulatorze parametrów
instalacji
• Nastawić zegar sterujący lub program
czasowy w regulatorze solarnym (ustalić czas rozpoczęcia ładowania podgrzewacza zasobnikowego)
• Uruchomić kocioł
Nastawienie termostatycznego zaworu
mieszającego do wody pitnej (wyposaŜenie dodatkowe 302 040)
Wykorzystując załoŜony we własnym zakresie zawór termostatyczny do mieszania wypływającej z podgrzewacza zasobnikowego gorącej wody z wodą zimną,
moŜna nastawić Ŝądaną maksymalną
temperaturę wody w przedziale od 30 °C
do 70 °C. Aby zapewnić skuteczną
ochronę przed poparzeniami naleŜy nastawić zawór termostatyczny na wartość
< 60 °C oraz sprawdzić rzeczywistą temperaturę ciepłej wody wypływającej w danym punkcie jej poboru.
Wymiana czynnika
Czynnik naleŜy wymieniać co trzy lata.
Firma Vaillant tylko wtedy gwarantuje prawidłowe działanie systemu, jeśli będzie się
go napełniać oryginalnym czynnikiem (nr
zamówienia 302 363). Ilość czynnika koniecznego do napełnienia systemu wynosi ok. 8.5 l.
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4 Projektowanie instalacji
System auroSTEP: uruchamianie, przepłukiwanie i napełnianie obiegu solarnego

Przykład 1

strona 152

Przykład 2

strona 155

Przykład 3

strona 158

Włączenie do instalacji kotła grzewczego
ecoTEC exclusiv

Włączenie do instalacji elektrycznego
podgrzewacza przepływowego VDE E
exclusiv

Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. i basen kąpielowy

Przykład 4

Przykład 5

Przykład 6

strona 161

Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. oraz
biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. w układzie
z pierwszeństwem włączenia

strona 164

System auroSTEP do podgrzewania wody
pitnej z 2 kolektorami auroTHERM VFK

strona 167

System auroCOMPACT VSC S 126/2–C
180 E lub VSC S 196/2–C 200 E z obiegiem ogrzewania radiatorowego i z obiegiem ogrzewania podłogowego

Przykład 7

strona 170

Stacja wody pitnej z kotłem grzewczym
ecoTEC exclusiv
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej
Przegląd układów hydraulicznych

Przykład 8

strona 173

Przykład 10

strona 179

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
z regulowanym włączeniem powrotu
obiegu grzewczego

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z dodatkowym kotłem grzewczym na
paliwo stałe

Przykład 11

Przykład 12

strona 182

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
z blokiem hydraulicznym i z gazowym
kotłem wiszącym

Przykład 9

strona 176

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
i basen kąpielowy

strona 191

Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy VPA z pompą ciepła i z dodatkowym
kotłem grzewczym na paliwo stałe
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej
Przegląd układów hydraulicznych

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 1”.

1

Gazowy kocioł wiszący jednofunkcyjny
5
Solarny podgrzewacz zasobnikowy
c.w.u. VIH S
10 Zawór termostatyczny grzejnika
13 Regulator systemowy auroMATIC
620/2
13a Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
16 Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
19 Termostat przylgowy
25 Grupa pompowa
30 Zawór zwrotny
31 Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
32 Zawór kołpakowy
33 Filtr zanieczyszczeń
37 Separator powietrza
39 Termostatyczny zawór mieszający

42a Zawór bezpieczeństwa
42b Membranowe naczynie wzbiorcze
42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody uŜytkowej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
45 Sprzęgło hydrauliczne
48 Manometr
50 Zawór przelewowy
52 Zawór termostatyczny
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z zaworem odcinającym
63 Kolektor
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania czynnika

Ertrag

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
HK1-P Pompa obiegu grzewczego
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
HK2
Zawór mieszający w obiegu
grzewczym
SP1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
KOL1-P Pompa obiegu solarnego
VF1
Czujnik temperatury zasilania
VF2
Czujnik temperatury zasilania
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody pitnej z jednym odbiornikiem
Przykład 1: Włączenie do instalacji kotła wiszącego jednofunkcyjnego

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Solarne podgrzewanie wody uŜytkowej w
domach jedno- i dwurodzinnych.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Regulator auroMATIC 620/2 włącza pompę obiegu solarnego jeśli temperatura
w kolektorze jest wyŜsza o pewną zdefiniowaną wartość (róŜnicę) od temperatury wody w dolnej strefie solarnego podgrzewacza zasobnikowego. Poprzez obieg
kolektorowy oraz dolny wymiennik ciepła
w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym
energia cieplna jest przekazywana wodzie
pitnej.

Szt.

Nr zamówienia

1

Kocioł wiszący jednofunkcyjny 2 i 17

1

według wyboru

5

Biwalentny podgrzewacz zasobnikowy wody
VIH S 300/400/500

1

według wyboru

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

0020040077

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

19

Termostat przylgowy VRC 9 642 do obiegu ogrzewania
podłogowego i do pompy cyrkulacyjnej

2

009 642

25

Grupa pompowa 6 /min
Grupa pompowa 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody

1

302 040

1

wmontowany w grupie
pompowej

42a Zawór bezpieczeństwa

W przypadku, gdy natęŜenie promieniowania słonecznego jest zbyt małe, to wtedy wodę w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym dogrzewa kocioł gazowy.
Dogrzewanie ogranicza się tylko do wody
w górnej strefie podgrzewacza zasobnikowego. Proces dogrzewania wody ma
pierwszeństwo przed ogrzewaniem budynku.
Opcja: zliczanie ilości energii słonecznej
Regulator solarny auroMATIC 620/2 uzupełniono o dodatkowy czujnik temperatury
powrotu VR 10 (nr zamówienia 306 787)
Czujnik zakłada się w układzie hydraulicznym bezpośrednio za podgrzewaczem
zasobnikowym na powrocie obiegu solarnego. Przy zakładaniu czujnika naleŜy
zapewnić mu dobry styk z przewodem rurowym oraz dobrze izolować cieplnie.
Opcja: podzespół zabezpieczenia
przed legionellami
Podzespół zabezpieczenia przed legionellami włącza się do układu hydraulicznego
między wypływem ciepłej, a wlotem zimnej
wody dezynfekowanego podgrzewacza
zasobnikowego. W razie potrzeby do procesu termicznej dezynfekcji moŜna włączyć kolejne podgrzewacze. Poprzez
przetłaczanie w określonym czasie całej
zawartości podgrzewacza (podgrzewaczy)
zasobnikowego, przy jednoczesnym dogrzewaniu podgrzewacza utrzymującego
wodę w stanie gotowości do wykorzystania
przez (górny) wymiennik ciepła, podzespół zabezpieczenia przed legionellami
firmy Vaillant, w połączeniu z regulatorem
auroMATIC 620/2, oferuje moŜliwość skutecznego zdezynfekowania całej wody w
podgrzewaczu (podgrzewaczach) zasobnikowym.

Solarne naczynie wzbiorcze 18 l
Solarne naczynie wzbiorcze 25 l
42b Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

1)

x

1)

302 097
302 098
302 428
302 496
302 497

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

58

Zawór do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny odpowietrznik z zaworem odcinającym

x 1) 302 019

63

Kolektor solarny:
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

według wyboru
x 1) 0010004455
0010004457

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Czynnik grzewczy

x 1) 302 498

305 827

302 405

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:
Aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed poparzeniami w przypadku, gdy istnieje przewód cyrkulacyjny, to zawór termostatyczny do mieszania ciepłej
wody naleŜy w taki sposób włączyć do układu hydraulicznego, aby powrót cyrkulacji posiadał połączenie z dopływem zimnej wody do zaworu. W przeciwnym razie, przy funkcjonującej cyrkulacji bez równoległego pobierania ciepłej wody, moŜliwy jest brak
dopływu zimnej wody przez bramkę mieszania zaworu termostatycznego!
ZałoŜenie zaworów termostatycznych z dodatkową
kontrolą temperatury w bramce mieszania moŜe doprowadzić do sytuacji, Ŝe przy włączonym zaryglowaniu – w przypadku zbyt wysokich temperatur – pompa
cyrkulacyjna będzie mimo to pracować w dalszym
ciągu. Wtedy istnieje niebezpieczeństwo przeciąŜenia
pompy.

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika do projektowania.

Opcja: cyrkulacja
Proces cyrkulacji moŜna ograniczyć czasowo i termostatycznie.

PLI Technika solarna

127

5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody pitnej z jednym odbiornikiem
Przykład 1: Włączenie do instalacji kotła wiszącego jednofunkcyjnego

Czujnik temperatury zewnętrznej

biały

Listwa przyłączeniowa kotła

Ŝółty

szary

Termostat przylgowy
(opcjonalny)

Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkul.
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania
Przyłącze DCF
masa
masa

Czujnik temperatury kolektora KOL1

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Sygnał PWM do pompy

Czujnik temperatury zasilania VF2
Czujnik temperatury zasilania VF1

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

Sieć

Pompa cyrkulacyjna ZP

Termostat przylgowy

szary naturalny
czerwony
naturalny
beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HK1-P

Ertrag

Sieć

Sieć

Zawór mieszający

beŜowy

Zawór mieszający w obiegu grzewczym HK2

Przyłącze telefoniczne do zdalnego sterowania

Ŝółto-zielony
czarny
turkusowy pomarańczowy
brązowy
beŜowy
niebieski
fioletowy
zielony

Magistrala elektroniczna

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej

Magistrala elektroniczna

zielony

Pompa obiegu grzewczego HK2-P
Termostat przylgowy

biały

biały

Ŝółty

niebieski

Pompa obiegu solarnego KOL1-P

brązowy

Regulator zewnętrzny
lub termostat pokojowy

biały

Sieć

Czujnik temperatury zewnętrznej

naturalny
czerwony turkusowy turkusowy
pomarańczowy

zielony

Sieć 230 V~

turkusowy

Regulator zewnętrzny
lub termostat pokojowy

niebieski czerwony

Niskie napięcie

Napięcie sieciowe

Pompa obiegu grzewczego
(wmontowana w kotle)

fioletowy

Dodatkowy przekaźnik

biały

Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!

PLI Technika solarna

128

5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 2: Włączenie do instalacji elektrycznego podgrzewacza przepływowego VDE E exclusiv

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.

1

Elektryczny podgrzewacz przepływowy VDE E exclusiv + classic (wyjątek: wersja VDE E/27 kW)
5
Solarny podgrzewacz zasobnikowy
c.w.u. VIH
13 Regulator solarny auroMATIC 560
25 Grupa pompowa
32 Zawór kołpakowy
37 Separator powietrza
39 Termostatyczny zawór mieszający
42a Zawór bezpieczeństwa
42b Membranowe naczynie wzbiorcze

42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody uŜytkowej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
48 Manometr
58 Zawór do napełniania i do opróŜniania
59 Solarny odpowietrznik z zaworem
odcinającym
63 Kolektor solarny
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania czynnika

Ertrag

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii słonecznej
SP1
Czujnik 1 temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik 2 temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
KOL1-P Pompa obiegu solarnego

PLI Technika solarna

129

5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 2: Włączenie do instalacji elektrycznego podgrzewacza przepływowego VDE E exclusiv

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
• Zdecentralizowane przygotowywanie
c.w.u.
• Solarne podgrzewanie c.w.u.
w domach jednorodzinnych
• Uzupełnienie wyposaŜenia starych instalacji grzewczych

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Regulator auroMATIC 560 włącza pompę
obiegu solarnego jeśli temperatura w kolektorze jest wyŜsza o pewną zdefiniowaną wartość (róŜnicę) od temperatury wody
w podgrzewaczu zasobnikowym. Poprzez
obieg kolektorowy oraz przez wymiennik
ciepła w podgrzewaczu zasobnikowym
energia cieplna jest przekazywana wodzie.

Wytyczne do projektowania
Maksymalna temperatura wody dopływającej do podgrzewacza przepływowego
wynosi 60 °C. Poprzez zastosowanie zaworu termostatycznego do mieszania ciepłej wody lub poprzez ograniczenie maksymalnej temperatury wody w podgrzewaczu zasobnikowym musi się zagwarantować, Ŝe temperatura wody dopływającej
do podgrzewacza przepływowego nie
przekroczy tej właśnie wartości maksymalnej.

Nr zamówienia

1

1

według wyboru

5

Biwalentny podgrzewacz zasobnikowy c.w.u.
VIH 120/150/200 lub VIH 300

1

według wyboru

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 560

1

306 767

25

Grupa pompowa 6 /min
Grupa pompowa 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody

1

302 040

1

wmontowany w grupie
pompowej

x 1)

302 097
302 098
302 428
302 496
302 497

42a Zawór bezpieczeństwa
Solarne naczynie
Solarne naczynie
42b Solarne naczynie
Solarne naczynie
Solarne naczynie

W przypadku, gdy natęŜenie promieniowania słonecznego jest zbyt małe, to wtedy ostateczne, określone termostatycznie,
dogrzewanie wody do Ŝądanej temperatury jej poboru przejmuje na siebie włączony szeregowo, sterowany elektronicznie,
elektryczny podgrzewacz przepływowy.
Jeśli temperatura wody na wlocie jest
wyŜsza, niŜ temperatura nastawiona wybierakiem podgrzewacza przepływowego,
to zostaje taka zachowana. Woda przepływa przez podgrzewacz bez dogrzewania. Sygnalizator na wyświetlaczu migocze
(ostrzeŜenie przed poparzeniem). Regulator auroMATIC 560 przejmuje równieŜ
funkcje sterowania pracą dopiero planowanego lub juŜ istniejącego kotła grzewczego.

Szt.

Elektryczny podgrzewacz przepływowy VDE E exclusiv +
classic (wyjątek: wersja VDE E/27 kW)

1)

wzbiorcze 18 l
wzbiorcze 25 l
wzbiorcze 35 l
wzbiorcze 50 l
wzbiorcze 80 l

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny odpowietrznik z zaworem odcinającym

x 1) 302 019

63

Kolektor solarny:
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

według wyboru
x 1) 0010004455
0010004457

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Czynnik grzewczy

x 1) 302 498

305 826
305 827

302 405

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Opis dodatkowej opcji: „Zliczanie uzysku
energii słonecznej” zamieszczono w przykładzie 1.
Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika do projektowania.

Z powodów związanych z zabezpieczeniem przed poparzeniami wg DIN 12976
i DIN 12977 musi zostać wbudowany zawór automatycznie doprowadzający odpowiednią domieszkę zimnej wody lub inne urządzenie celem ograniczenia maksymalnej temperatury ciepłej wody na
wypływie do 60 °C (± 5 °C). Urządzenie
to musi być odporne na oddziaływanie
maksymalnej temperatury wody.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny
Czujnik temperatury kolektora KOL1

Sieć

turkusowy

zielony

brązowy

Ŝółty

naturalny

czerwony

naturalny zielony niebieski turkusowy fioletowy szary brązowy

Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 2

Pompa obiegu grzewczego HK1-P

Sieć 230 V~

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 3: Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody i basen kąpielowy

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 3”.

1
2a

Gazowy kocioł stojący
Pompa obiegowa do basenu kąpielowego
5
Solarny podgrzewacz zasobnikowy
c.w.u. VIH S
10 Zawór termostatyczny grzejnika
13 Regulator systemowy auroMATIC
620/2
13a Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
14 Regulator basenu kąpielowego
(we własnym zakresie)
16 Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
19 Termostat przylgowy
22 Przekaźnik rozdzielczy
25 Grupa pompowa
30 Zawór zwrotny
32 Zawór kołpakowy

37
39
40
42a
42b
42c
43
48
50
58
59
63
64
65

Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Wymiennik ciepła
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze
Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody uŜytkowej
Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
Manometr
Zawór przelewowy
Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
Kolektor solarny
Solarne naczynie wstępne
Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej

Ertrag
HK1-P
KOL1
KOL1-P
LEG-P
LP/UV1
SP1
SP2
SP3
VF1
UV4
ZP

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
Pompa obiegu grzewczego
Czujnik temperatury kolektora
Pompa obiegu solarnego
Pompa do zabezpieczenia przed
legionellami
Pompa ładująca do dogrzewania
podgrzewacza zasobnikowego/
obieg grzewczy
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
Czujnik temperatury wody w basenie kąpielowym
Czujnik temperatury zasilania
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w obiegu
kolektora
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 3: Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody i basen kąpielowy

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Solarne podgrzewanie wody pitnej w domach jedno- i dwurodzinnych w połączeniu z podgrzewaniem wody w basenie
kąpielowym.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Regulator solarny (regulator róŜnicowy)
włącza pompę obiegu solarnego jeśli temperatura w kolektorze jest wyŜsza o pewną zdefiniowaną wartość (róŜnicę) od
temperatury wody w dolnej strefie solarnego podgrzewacza zasobnikowego lub
od temperatury wody w basenie kąpielowym. Poprzez obieg kolektorowy oraz
przez dolny wymiennik ciepła w solarnym
podgrzewaczu zasobnikowym, lub przez
wymiennik ciepła w basenie kąpielowym,
energia cieplna jest przekazywana odpowiednio wodzie pitnej albo wodzie w basenie kąpielowym.

Szt.

Nr zamówienia

1

Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy ecoVIT

1

według wyboru

2a

Pompa obiegowa do basenu kąpielowego

2

we własnym zakresie

5

Biwalentny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej
VIH S 300/400/500

1

według wyboru

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

0020040077

1

0020040080

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90
14

Regulator basenu kąpielowego

1

we własnym zakresie

22

Przekaźnik rozdzielczy

1

we własnym zakresie

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

3

2 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

40

Zewnętrzny wymiennik ciepła do ogrzewania basenu kąpielowego (rurowo-płaszczowy wymiennik ciepła)

1

we własnym zakresie

1

wmontowany w stacji
solarnej

42a Zawór bezpieczeństwa

W przypadku, gdy natęŜenie promieniowania słonecznego jest zbyt małe, to wtedy zarówno wodę pitną w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym, jak i wodę w
basenie kąpielowym dogrzewa naścienny
kocioł grzewczy. Dogrzewanie wody pitnej ma przy tym pierwszeństwo. Proces
dogrzewania jest uruchamiany przez zintegrowany podukład sterowania pracą kotła grzewczego w regulatorze solarnym.
Dogrzewanie ogranicza się tylko do wody
pitnej w górnej strefie podgrzewacza zasobnikowego. Proces dogrzewania wody
pitnej ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem basenu oraz ogrzewaniem budynku.
Wytyczne do projektowania
Z powodu poczynionych uproszczeń
obieg dogrzewania wody w basenie kąpielowym nie stanowi części składowej
przedstawionego rysunku. NaleŜy koniecznie pamiętać o opcji dogrzewania
basenu kąpielowego przy zamawianiu
naściennego kotła grzewczego.

Opis dodatkowych opcji, a mianowicie
„Zliczanie ilości ciepła pozyskiwanego solarnie” oraz „Podzespół zabezpieczenia
przed legionellami”, zamieszczono w przykładzie 1. Przy montaŜu podukładu cyrkulacji ciepłej wody pitnej naleŜy koniecznie
przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, zamieszczonych w przykładzie 1.

Solarne naczynie wzbiorcze 18 l
Solarne naczynie wzbiorcze 25 l
42b Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

x

1)

302 097
302 098
302 428
302 496
302 497

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x 1) 302 019

63

Kolektor solarny:
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

według wyboru
x 1) 0010004455
0010004457

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

305 827

302 405
1)

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x

LP/ Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy
UV1 w zestawie ładowania podgrzewacza

1

VF1 Czujnik temperatury zasilania VR 10

x 1) 306 787

1)

302 498
we własnym zakresie
lub 305 835

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wskazówka:
Jeśli basen kąpielowy nie jest ogrzewany solarnie, to
wtedy proces sterowania jego ogrzewaniem przejmuje montowany we własnym zakresie zewnętrzny regulator, współpracujący z czujnikiem temperatury wody
w basenie. Regulator ten włącza równieŜ pompę obiegu ogrzewania basenu kąpielowego, którą z kolei łączy z regulatorem solarnym przekaźnik rozdzielczy.

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 3: Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody i basen kąpielowy

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego

szary

naturalny
czerwony Ŝółty
naturalny

biały

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Czujnik temperatury zasilania VF1
Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Wtyk do wyposaŜenia
Przyłącze DCF
dodatkowego regulatora
masa
masa

Sieć

Przyłącze skrzynki wyposaŜeniowej/moduł wyposaŜenia dodatkowego

Pompa ładująca do dogrzewania podgrzewacza
zasobnikowego/obieg grzewczy LP/UV1
Pompa cyrkulacyjna ZP

Pompa obiegu grzewczego HK1-P

Przyłącze telefoniczne do zdalnego sterowania

Ertrag

Sieć
Sieć

Zawór mieszający

biały

Pompa do zabezpieczenia przed legionellami LEG-P
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający UV4 w obiegu kolektora

biały

Ŝółty

niebieski brązowy

Pompa obiegu solarnego KOL1-P

zielony

beŜowy

beŜowy

Termostat przylgowy

Magistrala elektroniczna

Ŝółto-zielony
czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski
fioletowy
zielony

Termostat przylgowy

Czujnik temperatury wody w basenie kąpielowym
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny

naturalny
czerwony turkusowy turkusowy
pomarańczowy

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 7-8-9
(o działaniu ciągłym, analogowy)

Czujnik temperatury kolektora KOL1

Sieć 230 V~

szary
zielony

Zasilanie sieciowe

turkusowy fioletowy

Pompa obiegu grzewczego

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 230 V

niebieski biały

Niskie napięcie

Napięcie sieciowe

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Pompa ładująca

Czujnik temperatury zewnętrznej

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 4: Podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej oraz biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody w układzie
z pierwszeństwem włączenia

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 3”.

1

Gazowy kondensacyjny kocioł
grzewczy ecoVIT
5
Solarny podgrzewacz zasobnikowy
wody pitnej VIH S
5a Solarny podgrzewacz zasobnikowy
wody pitnej VIH
10 Zawór termostatyczny grzejnika
13 Regulator systemowy auroMATIC
620/2
13a Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
16 Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
19 Termostat przylgowy
25 Stacja solarna
30 Zawór zwrotny
32 Zawór kołpakowy

37
39
42a
42b
42c
43
48
50
58
59
63
64
65

Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze
Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej
Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
Manometr
Zawór przelewowy
Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
Kolektor solarny
Solarne naczynie wstępne
Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej

Ertrag
HK1-P
KOL1
KOL1-P
LEG-P
LP/UV1
SP1
SP2
SP3
VF1
UV4
ZP

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
Pompa obiegu grzewczego
Czujnik temperatury kolektora
Pompa obiegu solarnego
Pompa do zabezpieczenia przed
legionellami
Pompa ładująca do dogrzewania
podgrzewacza zasobnikowego/
obieg grzewczy
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego
Czujnik temperatury zasilania
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w obiegu
kolektora
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 4: Podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej oraz biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody w układzie
z pierwszeństwem włączenia
Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Uzupełnienie wyposaŜenia solarnego
w konwencjonalnej instalacji do podgrzewania wody pitnej w domach jedno- i
dwurodzinnych.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Oprócz istniejącego podgrzewacza zasobnikowego dodatkowo montuje się biwalentny, solarny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej. Górna strefa tego ostatniego funkcjonuje jako podgrzewacz utrzymujący wodę w stanie gotowości do wykorzystania. Ponadto niezbędne jest wykonanie takiej zmiany układu hydraulicznego, aby dogrzewanie wody pitnej przebiegało z wykorzystaniem górnego wymiennika ciepła w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym. Z czujnikiem temperatury ciepłej wody pitnej, współpracującym z regulatorem ogrzewania, naleŜy
postąpić analogicznie. Zimna woda w dalszym ciągu dopływa do dawnego podgrzewacza zasobnikowego. Rozładowywanie wody pitnej dokonuje się kolejno
w kierunku od wypływu ciepłej wody pitnej
w dawnym podgrzewaczu do wlotu zimnej
wody w podgrzewaczu solarnym.

Regulator solarny (regulator róŜnicowy)
włącza pompę obiegu solarnego, jeśli
temperatura w kolektorze jest wyŜsza
o pewną zdefiniowaną wartość (róŜnicę)
od temperatury wody w dolnej strefie solarnego lub w dolnej strefie dawnego podgrzewacza zasobnikowego. Poprzez
obieg kolektorowy oraz przez odpowiednie wymienniki ciepła podgrzewaczy zasobnikowych energia cieplna jest przekazywana wodzie pitnej. Solarny podgrzewacz zasobnikowy, który teraz spełnia rolę podgrzewacza utrzymującego wodę
w stanie gotowości do wykorzystania, jest
ładowany w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy natęŜenie promieniowania
słonecznego jest zbyt małe, to wtedy wodę pitną w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym dogrzewa naścienny kocioł
grzewczy. Proces dogrzewania jest uruchamiany przez zintegrowany podukład
sterowania pracą kotła grzewczego w regulatorze solarnym. Dogrzewanie ogranicza się tylko do wody pitnej w górnej strefie podgrzewacza zasobnikowego. Proces
dogrzewania wody pitnej ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem budynku.

Szt.

Nr zamówienia

1

Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy ecoVIT

1

według wyboru

5

Solarny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej

1

według wyboru

5a

Biwalentny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej
VIH S 300/400/500

1

według wyboru

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

0020040077

1

0020040080

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90
19

Termostat przylgowy VRC 9 642 do pompy cyrkulacyjnej

1

009 642

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

3

2 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

1

wmontowany w stacji
solarnej

x 1)

302 097
302 098
302 428
302 496
302 497

42a Zawór bezpieczeństwa
Solarne naczynie
Solarne naczynie
42b Solarne naczynie
Solarne naczynie
Solarne naczynie
43

wzbiorcze 18 l
wzbiorcze 25 l
wzbiorcze 35 l
wzbiorcze 50 l
wzbiorcze 80 l

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1
305 827

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x

1)

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x

1)

63

Kolektor solarny:
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

według wyboru
x 1) 0010004455
0010004457

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

we własnym zakresie
302 019

302 405

LEG-P Podzespół zabezpieczenia przed legionellami

1

We własnym zakresie

LP/ Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy
UV1 w zestawie ładowania podgrzewacza

1

we własnym zakresie
lub 305 835

UV4

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór przełączający w
obiegu kolektora

VF1 Czujnik temperatury zasilania VR 10
1)

1
x

009 462
1)

306 787

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.

Wytyczne do projektowania
Opis dodatkowych opcji, a mianowicie
„Zliczanie ilości ciepła pozyskiwanego solarnie” oraz „Podzespół zabezpieczenia
przed legionellami”, zamieszczono w przykładzie 1. Przy montaŜu podukładu cyrkulacji ciepłej wody pitnej naleŜy koniecznie
przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, zamieszczonych w przykładzie 1.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 4

Termostat przylgowy

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Czujnik temperatury zasilania VF1
Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Wtyk do wyposaŜenia
Przyłącze DCF
dodatkowego regulatora
masa
masa

Sieć

Przyłącze skrzynki wyposaŜeniowej/moduł wyposaŜenia dodatkowego

Pompa ładująca do dogrzewania podgrzewacza
zasobnikowego/obieg grzewczy LP/UV1
Pompa cyrkulacyjna ZP

Termostat przylgowy

Magistrala elektroniczna
Przyłącze telefoniczne do zdalnego sterowania

Ertrag

Sieć

Sieć

Zawór mieszający

biały

Pompa do zabezpieczenia przed legionellami LEG-P
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający UV4 w obiegu kolektora

biały

Ŝółty

niebieski brązowy

Pompa obiegu solarnego KOL1-P

zielony

beŜowy

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HK1-P

Czujnik temperatury zewnętrznej

Ŝółto-zielony
czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski
fioletowy
zielony

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 7-8-9
(o działaniu ciągłym, analogowy)

Czujnik temperatury kolektora KOL1

Sieć 230 V~

szary
zielony

Zasilanie sieciowe

turkusowy fioletowy

Pompa obiegu grzewczego

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 230 V

niebieski biały

Niskie napięcie

Napięcie sieciowe

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Pompa ładująca

naturalny
czerwony turkusowy turkusowy
pomarańczowy

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego

naturalny
czerwony Ŝółty
szary
naturalny

biały

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 5: System auroSTEP do podgrzewania wody z 2 kolektorami auroTHERM VFK 135 D

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.

1

Wytwornica ciepła, np. kocioł grzewczy ecoVIT, ecoTEC, atmoVIT
5
Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej VIH SN 250
(auroSTEP)
12 Układ elektroniczny wytwornicy ciepła
13 Regulator solarny VRS 550
30 Zawór zwrotny
32 Zawór kołpakowy
39 Zawór termostatyczny
42a Zawór bezpieczeństwa

42b Membranowe naczynie wzbiorcze
42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
63 Kolektor solarny
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej

HZ-K
KOL1
KOL1-P
LEG-P
LP
SP1
SP2

Przyłącza obiegów grzewczych
Czujnik temperatury kolektora
Pompa obiegu solarnego
Pompa do zabezpieczenia przed
legionellami
Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Schemat elektryczny do przykładu 5.

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Solarne podgrzewanie wody pitnej w domach jednorodzinnych.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
W solarnym systemie grzewczym auroSTEP obieg kolektorowy zawiera mieszaninę cieczy solarnej (równieŜ mieszanina
wody i glikolu z inhibitorami) oraz powietrza. System w stanie unieruchomienia
jest nie zagroŜony, w tym jest zabezpieczony przed zamarzaniem; przy wyłączonej pompie cały obieg kolektorowy pracuje będąc opróŜniony z cieczy solarnej.
Ciecz sięga wtedy tylko do górnego skraju solarnego wymiennika ciepła, a kolektory i przewody rurowe obiegu solarnego
są wypełnione wyłącznie powietrzem.

Gdy róŜnica temperatur miedzy kolektorem i podgrzewaczem zasobnikowym jest
wystarczająca, to zintegrowany regulator
solarny włącza pompę w obiegu kolektorów. Po włączeniu musi ona pokonać ciśnienie wynikające ze statycznej wysokości oraz straty ciśnienia w obiegu solarnym. Z tego powodu w systemie zastosowano bardzo wydajną pompę wielostopniową.
Po kilku minutach pracy regulator przełącza pompę z powrotem na niŜszy stopień
(pompa musi wtedy pokonywać tylko stratę ciśnienia) dzięki czemu poprawia się
bilans energetyczny całego systemu.
Elementy pracującego w stanie opróŜnienia systemu auroSTEP bardzo starannie
nawzajem dopasowano, co powoduje
znaczne zmniejszenie nakładu prac projektowych i montaŜowych. W podgrzewaczu zasobnikowym wmontowano juŜ fabrycznie pompę obiegu solarnego, wewnętrzne przewody rurowe z zaworami
kurkowymi do napełniania i opróŜniania
oraz regulator solarny. RównieŜ fabrycznie
napełniono system cieczą solarną, natomiast naczynia wzbiorcze i odpowietrzniki
nie są potrzebne w obiegu kolektorowym.
Wchodzący w zakres dostawy przewód
elektryczny do zestyków C1/C2 łączy regulator solarny z układem sterowania wytwornicy ciepła wykorzystywanej do doładowania podgrzewacza zasobnikowego
w sytuacji, gdy uzysk energii solarnej nie
jest wystarczający. Opcjonalnie do podgrzewacza zasobnikowego moŜna teŜ
przyłączyć grzałkę elektryczną.

Szt.

Nr zamówienia

Gazowy kocioł grzewczy firmy Vaillant

1

według wyboru

Solarny system grzewczy auroSTEP, z zamontowanymi
kolektorami na dachu w ustawieniu poziomym
System zawiera:
• 2 x płaski kolektor auroTHERM VFK 135 D
• solarny podgrzewacz zasobnikowy wraz z:
pompą obiegową, regulatorem solarnym,zaworami
kurkowymi do napełniania i opróŜniania, elektrycznym
przewodem przyłączeniowym do zestyków C1/C2,
zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym 3
bary i z wymiennikiem ciepła juŜ fabrycznie napełnionym cieczą solarną
• zestaw podstawowy do montaŜu na dachu lub Montazu swobodnego na płaskiej powierzchni

1

30

Zawór zwrotny

1

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

1

0010007209-2S25

305 827
1)

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x

63

Kolektor solarny auroTHERM VFK

x 1)

HK 2 Zawór trójdrogowy napędzany silnikiem

wmontowany w systemie auroSTEP

1

009462

KOL1 Czujnik temperatury kolektora

1

wmontowany w systemie auroSTEP

LP/
Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy
UV-1

1

we własnym zakresie

2

wmontowany w systemie auroSTEP

SP
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego
1, 2
LEG-P Podzespół zabezpieczenia przed legionellami
1)

opcjowe własnym zakresie
nalny

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wytyczne do projektowania
Kolektory moŜna montować tylko w ustawieniu poziomym, w wersji na dachu lub
swobodnie na płaskiej powierzchni.

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.

RóŜnica wysokości między najwyŜszym
punktem instalacji solarnej (przyłącze zasilania kolektora) i dolną krawędzią podgrzewacza zasobnikowego nie moŜe
przekraczać 8.5 m.
Jako przewodu przyłączeniowego naleŜy
uŜywać elastycznego przewodu rurowego
„2 w 1” o długości 10 m, nr wyrobu
302 359, lub o długości 20 m, nr wyrobu
302 360.
Przewody rurowe muszą być ułoŜone ze
spadkiem wynoszącym przynajmniej 4%.

Aby właściwie wykonać montaŜ, naleŜy
zamówić uchwyty krokwiowe oraz elastyczny solarny przewód rurowy odpowiednio do lokalnych uwarunkowań.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem

turkusowy

Schemat elektryczny do przykładu 5.

zielony
naturalny

Pompa do zabezpieczenia przed legionellami LEG-P

Ŝółty

Pompa obiegu solarnego KOL1-P

Sieć

naturalny

Czujnik temperatury kolektora KOL1

zielony

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

turkusowy
niebieski

Połączenie z zestykami C1/C2 do regulacji wytwornicy ciepła,
np. ecoVIT, ecoTEC, atmoVIT

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 6: System auroCOMPACT VSC S 196/2–C 200 E z obiegiem ogrzewania radiatorowego oraz z obiegiem ogrzewania
podłogowego

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.

1
2
10
13
13b
16
19
24a
24b
25a
27

Solarny gazowy kompaktowy system
grzewczy auroCOMPACT VSC S
Pompa obiegu grzewczego (wmontowana w systemie)
Zawór termostatyczny grzejnika
Regulator pogodowy calorMATIC 430
Moduł zaworu mieszającego VR 61
Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
Termostat przylgowy
Czujnik temperatury podgrzewacza
zasobnikowego (wmontowany w systemie)
Czujnik temperatury podgrzewacza
zasobnikowego (wmontowany w systemie)
Pompa obiegu solarnego (wmontowana w systemie)
Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy (wmontowana w systemie)

30
31

Zawór zwrotny
Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
32 Zawór kołpakowy
33 Filtr zanieczyszczeń
37 Separator powietrza
38 Zawór pierwszeństwa włączenia
(wmontowany w systemie)
39 Termostatyczny zawór mieszający
40 Wymiennik ciepła (wmontowany w
systemie)
42a Zawór bezpieczeństwa
42b Membranowe naczynie wzbiorcze
42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
45 Sprzęgło hydrauliczne
48 Manometr
50 Zawór przelewowy

52

Zawór sterowany temperaturą pokojową
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63 Kolektor solarny VFK 145
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej
HK1-P Pompa obiegu grzewczego
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
HK2
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym mieszający w obiegu
grzewczym
VF
Czujnik temperatury zasilania
VF2
Czujnik temperatury zasilania
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 6: System auroCOMPACT VSC S 196/2–C 200 E z obiegiem ogrzewania radiatorowego oraz z obiegiem ogrzewania
podłogowego
Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Solarny system grzewczy auroCOMPACT
stosuje się do pozyskiwania energii solarnej, ogrzewania i przygotowywania ciepłej
wody w nowo budowanych lub w modernizowanych domach jednorodzinnych.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Miejsce ustawienia systemu moŜna swobodnie wybierać; zwarta budowa oraz
przyjemna wzrokowo stylistyka sprawiają,
Ŝe np. korzystny cenowo staje się montaŜ
systemu w pomieszczeniu mieszkalnym
lub na poddaszu w postaci dachowej centrali grzewczej.
Opis
System auroCOMPACT jest gazowym
kondensacyjnym systemem grzewczym,
o zwartej budowie, dostarczanym w stanie gotowym do przyłączenia, wyposaŜonym juŜ w fabrycznie zamontowany warstwowy podgrzewacz zasobnikowy (150 l)
z solarnym wymiennikiem ciepła.

Obszerny program wyposaŜenia dodatkowego (w zakresie hydrauliki, sterowania
i odprowadzania spalin), umoŜliwia skrócenie czasu montaŜu oraz ułatwia w sensie technicznym zmontowanie sprawnie
funkcjonującego systemu.
Miejsce do wmontowania regulatora
ogrzewania calorMATIC 430 firmy Vaillant jest równieŜ juŜ przygotowane. Dodatkowo w skrzynce sterowniczej systemu moŜna załoŜyć moduł wielofunkcyjny
„2 z 7” firmy Vaillant z przeznaczeniem
np. do uruchamiania pompy cyrkulacyjnej.
Regulator róŜnicowy do sterowania pracą
instalacji solarnej oraz stacja solarna są
juŜ fabrycznie zintegrowane z systemem
auroCOMPACT, a we własnym zakresie
naleŜy zamontować jedynie elementy zabezpieczenia technicznego (zawór bezpieczeństwa oraz solarne naczynie
wzbiorcze) w obiegu kolektorowym (musi
się przestrzegać wytycznych do projektowania, które zamieszczono w rozdziale 4).
Dogrzewanie wody pitnej odbywa się
z wykorzystaniem kompletnie zmontowanego fabrycznie zespołu warstwowego
ładowania podgrzewacza zasobnikowego.
Na wypływie ciepłej wody pitnej z systemu auroCOMPACT równieŜ juŜ fabrycznie załoŜono termostatyczny zawór mieszający (zabezpieczenie przed poparzeniami).

1

System grzewczy auroCOMPACT VSC S 196/2-C

Szt.
1

Nr zamówienia
0010003883-1

2

Pompa obiegu grzewczego

1

wmontowana w systemie

13

Pogodowy regulator ogrzewania calorMATIC 430

1

0020028518

16

Czujnik temperatury zewnętrznej z odbiornikiem sygnału
czasu w standardzie DCF

1

009535

19

Termostat przylgowy

1

VRC 009 642

25a Pompa obiegu solarnego

1
1

wmontowana w systemie

39

1

wmontowana w systemie

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

42a Zawór bezpieczeństwa

1

we własnym zakresie

42b Solarne naczynie wzbiorcze 18 l

1

302 097

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

2

63

Kolektor solarny:
auroTHERM VFK 145 V
auroTHERM VFK 145 H

według wyboru
x 1) 0010004455
0010004457

64

Solarne naczynie wstępne

1

305 826

302 019

302 405
1)

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x

VF

Czujnik temperatury zasilania (obieg z zaworem mieszającym)

1

w zestawie regulatora
modułu VR 61

VF2

Czujnik temperatury zasilania (obieg ogrzewania radiatorowego)

1

306 787

ZP

Pompa cyrkulacyjna

KOL1 Czujnik temperatury kolektora
1)

302 498

1

we własnym zakresie

1

wmontowany w systemie

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wytyczne do projektowania
Aby zabezpieczyć membranę naczynia
wzbiorczego przed zwiększonymi obciąŜeniami temperaturowymi w przypadku,
gdy system stanowi dachową centralę
grzewczą, to przed naczyniem wzbiorczym powinno się zamontować naczynie
wstępne firmy Vaillant.
Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody pitnej z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 6

Czujnik temperatury zewnętrznej

szary

Pompa obiegu grzewczego

zielony

Pompa obiegu grzewczego,
wmontowana w systemie

Zasilanie sieciowe

Sieć 230 V~

masa

Czujnik temperatury zasilania VF

Sieć

Zawór
mieszający

Czujnik temperatury kolektora KOL1

Pompa obiegu
grzewczego HK1-P

Czujnik temperatury kolektora

Sieć 230 V~

Przyłącze skrzynki wyposaŜeniowej/moduł wyposaŜenia dodatkowego

Czujnik temperatury zasilania VF2

masa

Pompa obiegu grzewczego HK2-P

Przyłącze DCF

Termostat przylgowy

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2

Pompa cyrkulacyjna ZP

Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna

Wtyk do wyposaŜenia
dodatkowego regulatora

Termostat przylgowy

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 7-8-9
(o działaniu ciągłym, analogowy)

biały

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 230 V

fioletowy

Pompa obiegu solarnego,
wmontowana w systemie

turkusowy

Pompa obiegu solarnego

niebieski czerwony

Niskie napięcie

Napięcie sieciowe

Listwa przyłączeniowa systemu grzewczego auroCOMPACT

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 7: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z regulowanym włączeniem powrotu obiegu grzewczego

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 3”.

1
5
10
13
13a
13b
16
19
25
30
31
32
33
37
39
42a
42b
42c

Gazowy kondensacyjny kocioł
grzewczy ecoVIT
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC
Zawór termostatyczny grzejnika
Regulator systemowy auroMATIC
620/2
Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
Moduł zaworu mieszającego VR 60
Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
Termostat przylgowy
Stacja solarna
Zawór zwrotny
Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
Zawór kołpakowy
Filtr zanieczyszczeń
Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze
Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej

43

Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
48 Manometr
50 Zawór przelewowy
52 Zawór sterowany temperaturą pokojową
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63a Kolektor solarny VTK
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej
Ertrag

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
HKa-P Pompa obiegu grzewczego
HK2
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
HKa
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym

KOL1 Czujnik temperatury kolektora
KOL1-P Pompa obiegu solarnego
LP/UV1 Pompa ładująca do dogrzewania
podgrzewacza zasobnikowego/obieg grzewczy
LP/UV2 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór do podniesienia temperatury powrotu
RF
Czujnik temperatury powrotu
SP1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
SP4
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, środkowy
VF1
Czujnik temperatury zasilania
VF1
Czujnik temperatury zasilania
VFa
Czujnik temperatury zasilania
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 7: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z regulowanym włączeniem powrotu obiegu grzewczego

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Częściowo solarne ogrzewanie domów
jedno- i dwurodzinnych, wyposaŜonych
w systemy ogrzewania podłogowego i/lub
radiatorowego.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Zastosowanie kombinowanych podgrzewaczy zasobnikowych umoŜliwia wykonanie prostego i zajmującego niewiele
miejsca układu połączeń hydraulicznych,
łączących obieg kolektora, system ogrzewania i system przygotowywania ciepłej
wody pitnej.

Regulator solarny porównuje temperatury
w kolektorze oraz w podgrzewaczu zasobnikowym i w przypadku stwierdzenia
wystarczającej ich róŜnicy włącza pompę
w obiegu solarnym. Woda grzewcza jest
nagrzewana w dolnej strefie buforowego
podgrzewacza zasobnikowego przez znajdujący się tam solarny wymiennik ciepła.
Podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej,
wbudowany w górnej strefie podgrzewacza kombinowanego, jest ogrzewany albo
przez podgrzaną solarnie wodę grzewczą
albo w przypadku, gdy natęŜenie promieniowania słonecznego jest zbyt małe, to
przez umieszczony w nim dogrzewający
wymiennik ciepła. Proces dogrzewania
jest uruchamiany przez zintegrowany w
regulatorze solarnym podukład sterowania pracą kotła grzewczego. Dogrzewanie
ogranicza się tylko do górnej części bufora.
Aby umoŜliwić solarne wspomaganie
ogrzewania naleŜy połączyć hydraulicznie
kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
z powrotem obiegu grzewczego. Zaimplementowana w regulatorze solarnym prosta
funkcja sterowania, wykorzystująca róŜnicę temperatur, oraz zawór 3-drogowy włączają kombinowany podgrzewacz zasobnikowy w proces wspomagania ogrzewania. Jeśli temperatura w podgrzewaczu
jest np. o 8 K wyŜsza od temperatury powrotu w obiegu grzewczym, to powracająca woda grzewcza przepływa przez podgrzewacz i tam jest solarnie ogrzewana.

Szt.

Nr zamówienia

1

Kocioł grzewczy firmy Vaillant

1

według wyboru

5

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
auroSTOR VPS SC 700

1

309 601

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

0020040077

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

13b Moduł zaworu mieszającego VR 60

1

306 782

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

5

4 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

31

Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem połoŜenia

1

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

42a Zawór bezpieczeństwa

1

wmontowany w stacji
solarnej

Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
42b Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

302 428
x 1) 302 496
302 497

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

2

305 826
305 827

302 019

Kolektor solarny auroTHERM exclusiv:
63a VTK 570
VTK 1140

x 1) 0020059728
x 1) 0020065417

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

HK2 Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór mieszający

302 405

1

302 076

1

w zestawie regulatora

LP/ Pompa ładująca do dogrzewania podgrzewacza zasobniUV1 kowego

1

we własnym zakresie

SP4 Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

1

w zestawie regulatora

1

we własnym zakresie

KOL1 Czujnik temperatury kolektora

ZP
1)

Pompa cyrkulacyjna

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.

Wytyczne do projektowania
Maksymalną temperaturę wody w kombinowanym podgrzewaczu zasobnikowym
moŜna nastawić na 85 °C. Z tego powodu
na wylocie ciepłej wody pitnej naleŜy załoŜyć termostatyczny zawór mieszający
(zabezpieczenie przed poparzeniami).
Odnośnie prostego sposobu wykonania
połączeń hydraulicznych do podniesienia
temperatury powrotu w obiegu grzewczym
oraz do ładowania podgrzewacza zasobnikowego z wykorzystaniem bloku hydraulicznego, patrz równieŜ przykład 10.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 8: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy i basen kąpielowy

biały

beŜowy

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HKa

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP4, środkowy

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Sieć 230 V~

Czujnik temperatury powrotu RF
Czujnik temperatury zasilania VF2
Czujnik temperatury zasilania VF1

Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 230 V
Zasilanie sieciowe
Regulator zewnętrzny lub termostat pokojowy 7-8-9
(o działaniu ciągłym, analogowy)
Termostat przylgowy

niebieski biały turkusowy fioletowy zielony

Napięcie sieciowe

Pompa ładująca
Pompa obiegu grzewczego

szary

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego

Niskie napięcie

Przyłącze telefoniczne
do zdalnego sterowania
Ertrag

Sieć
Pompa ładująca do dogrzewania podgrzewacza
zasobnikowego/obieg grzewczy LP/UV1
Sieć 230 V~

Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Wtyk do wyposaŜenia
Przyłącze DCF
dodatkowego regulatora
masa
masa

Termostat przylgowy
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2
Pompa obiegu grzewczego HK2-P
Pompa obiegu solarnego KOL1-P

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór LP/UV2
do podniesienia temperatury powrotu

Sieć
Sieć

Zawór mieszający

biały

biały

Ŝółty

Przyłącze skrzynki wyposaŜeniowej/moduł wyposaŜenia dodatkowego

Pompa cyrkulacyjna ZP

Ŝółto-zielony czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski fioletowy
zielony

Sieć

Czujnik temperatury kolektora KOL1
Termostat przylgowy

beŜowy naturalny
czerwony
turkusowy
pomarańczowy
turkusowy

Sieć

Magistrala elektroniczna

niebieski brązowy zielony beŜowy

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HKa-P

turkusowy turkusowy

Zawór
mieszający

Czujnik temperatury zewnętrznej

Ŝółty

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Zawór
mieszający

naturalny czerwony Ŝółty
szary
naturalny

czerwony
Ŝółty
beŜowy
brązowy

Czujnik temperatury zasilania VFa

Ŝółty

Magistrala elektroniczna

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 8: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy i basen kąpielowy

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 1”.

1

Gazowy kondensacyjny kocioł
grzewczy ecoTEC
2a Pompa obiegowa do basenu kąpielowego
5
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC
10 Zawór termostatyczny grzejnika
12 Układ elektroniczny kotła
13 Regulator systemowy auroMATIC
620/2
13a Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
13b Moduł zaworu mieszającego VR 60
14 Regulator basenu kąpielowego
(we własnym zakresie)
16 Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
19 Termostat przylgowy
22 Przekaźnik rozdzielczy
25 Stacja solarna
30 Zawór zwrotny
31 Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
32 Zawór kołpakowy
33 Filtr zanieczyszczeń
37 Separator powietrza
39 Termostatyczny zawór mieszający
40 Wymiennik ciepła

42a Zawór bezpieczeństwa
42b Membranowe naczynie wzbiorcze
42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
45 Sprzęgło hydrauliczne
48 Manometr
50 Zawór przelewowy
51 Blok hydrauliczny
52 Zawór sterowany temperaturą pokojową
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63a Kolektor solarny VTK
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej
Ertrag

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
HKa-P Pompa obiegu grzewczego
HK2
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym

HKa

Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
KOL1-P Pompa obiegu solarnego
LP/UV1 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
LP/UV2 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
RF
Czujnik temperatury powrotu
SP1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
SP3
Czujnik temperatury wody w basenie kąpielowym
SP4
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, środkowy
VF1
Czujnik temperatury zasilania
VF2
Czujnik temperatury zasilania
VFa
Czujnik temperatury zasilania
UV4
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w obiegu kolektora
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 8: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy i basen kąpielowy

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Częściowo solarne ogrzewanie domów
jedno- i dwurodzinnych oraz podgrzewanie basenów kąpielowych.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Zastosowanie kombinowanych podgrzewaczy zasobnikowych umoŜliwia wykonanie prostego i zajmującego niewiele
miejsca układu połączeń hydraulicznych,
łączących obieg kolektora, system ogrzewania i system przygotowywania ciepłej
wody pitnej.

Basen kąpielowy jest podgrzewany przez
zewnętrzny rurowo-płaszczowy wymiennik
ciepła bezpośrednio z obiegu solarnego.
W tym celu regulator solarny porównuje
temperatury w kolektorze oraz w basenie
kąpielowym i włącza pompę oraz zawór
3-drogowy w obiegu solarnym. Ładowaniu
kombinowanego podgrzewacza zasobnikowego moŜna przypisać pierwszeństwo.
Wykorzystując kolejny opcjonalny wymiennik ciepła moŜna dogrzewać wodę w basenie za pomocą konwencjonalnego
obiegu grzewczego.

Szt.

Nr zamówienia

1

Kocioł grzewczy firmy Vaillant

1

według wyboru

2a

Pompa obiegowa do basenu kąpielowego

1

we własnym zakresie

5

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
auroSTOR VPS SC 700

1

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

0020040077

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

13b Moduł zaworu mieszającego VR 60

1

306 782

14

Regulator basenu kąpielowego

1

we własnym zakresie

22

Przekaźnik rozdzielczy

1

we własnym zakresie

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

4

3 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

31

Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem połoŜenia

1

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

40

Zewnętrzny wymiennik ciepła do basenu kapielowego

1

we własnym zakresie

40a Rurowo-płaszczowy wymiennik ciepła
42a Zawór bezpieczeństwa
Solarne naczynie wzbiorcze 25 l
Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
42b
Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

Wytyczne do projektowania
Maksymalną temperaturę wody w kombinowanym podgrzewaczu zasobnikowym
moŜna nastawić na 85 °C. Z tego powodu
na wylocie ciepłej wody pitnej naleŜy załoŜyć termostatyczny zawór mieszający
(zabezpieczenie przed poparzeniami).
NaleŜy pamiętać o prawidłowym ustawieniu czujnika temperatury w basenie kąpielowym.

Aby nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia się ciepła w wymienniku rurowopłaszczowym, naleŜy sprzęgnąć pompę
w obiegu solarnym oraz pompę basenu
kąpielowego.

we własnym zakresie

1

wmontowany w stacji
solarnej

x

1)

302 098
302 428
302 496
302 497

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

51

Blok hydrauliczny

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x 1) 302 019

305 826
305 827
309 640

Kolektor solarny auroTHERM exclusiv:
63a VTK 570
VTK 1140

x 1) 0020059728
x 1) 0020065417

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

KOL1 Czujnik temperatury kolektora
SP4 Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego
ZP
1)

1

43

HK2 Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór mieszający

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe niektóre kotły
grzewcze nie akceptują zwiększonych
temperatur z powodu podniesienia temperatury na powrocie.

309 601

Pompa cyrkulacyjna

302 405

1

302 076

1

w zestawie regulatora

1

w zestawie regulatora

1

we własnym zakresie

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.
Wskazówka:
Jeśli basen kąpielowy nie jest ogrzewany solarnie, to
wtedy proces sterowania jego ogrzewaniem przejmuje montowany we własnym zakresie zewnętrzny regulator, współpracujący z czujnikiem temperatury wody
w basenie. Regulator ten włącza równieŜ pompę obiegu ogrzewania basenu kąpielowego, którą z kolei łączy z regulatorem solarnym przekaźnik rozdzielczy.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 8

biały

czerwony
Ŝółty
beŜowy
brązowy

szary

naturalny
czerwony Ŝółty
naturalny

Czujnik temperatury zasilania VFa

Ŝółty

Magistrala elektroniczna

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny
Sieć 230 V~

Czujnik temperatury powrotu RF
Czujnik temperatury zasilania VF2
Czujnik temperatury zasilania VF1

Zestyk do sygnału zapotrzebowania
na nagrzewanie

Przekaźnik rozdzielczy

Sieć
Regulacja nagrzewania basenu
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV1 w bloku hydraulicznym

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego ecoTEC exclusiv
Pompa cyrkulacyjna ZP

Magistrala elektroniczna

zielony

Termostat przylgowy
(opcjonalny)
Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Przyłącze DCF
Wtyk do wyposaŜenia
masa
masa
dodatkowego regulatora

Sygnał PWM do pompy

Sieć
Sieć

Zawór mieszający

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HK2-P
Termostat przylgowy
Pompa obiegu solarnego KOL1-P

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV2 w bloku hydraulicznym
Pompa ładująca basen kąpielowy LP/UV3

biały

Regulator zewnętrzny lub termostat
pokojowy 7-8-9 (o działaniu ciągłym,
analogowy)

turkusowy fioletowy

Zasilanie sieciowe

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2
Sieć 230 V~

czerwony
niebieski

Napięcie sieciowe
Niskie napięcie

Regulator zewnętrzny lub
termostat pokojowy 230 V

Termostat przylgowy

biały

Dodatkowy przekaźnik
Pompa obiegu grzewczego
wmontowana w kotle

szary

Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy

Ŝółto-zielony
czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski
fioletowy
zielony

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny

naturalny
czerwony
turkusowy
pomarańczowy
turkusowy

Czujnik temperatury wody w basenie kąpielowym SP3
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HKa

beŜowy

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP4, środkowy

zielony

beŜowy

Czujnik temperatury kolektora KOL1
Termostat przylgowy

niebieski brązowy

Sieć

Ertrag

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający UV4 w obiegu kolektora

biały

Sieć

Przyłącze telefoniczne
do zdalnego sterowania

Ŝółty

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HKa-P

turkusowy turkusowy

Zawór
mieszający

Magistrala elektroniczna

Ŝółty

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Zawór
mieszający

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 9: Kombinowany podgrzewacz z dodatkowym kotłem grzewczym na paliwo stałe

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 2”.

1
1a
5
10
12
13
13a
13b
16
19
25
30
31
32
33
37
39
42a
42b
42c

Gazowy kondensacyjny kocioł
grzewczy ecoTEC
Kocioł grzewczy na paliwo stałe
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC
Zawór termostatyczny grzejnika
Układ elektroniczny kotła
Regulator systemowy auroMATIC
620/2
Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
Moduł zaworu mieszającego VR 60
Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
Termostat przylgowy
Stacja solarna
Zawór zwrotny
Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
Zawór kołpakowy
Filtr zanieczyszczeń
Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze
Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej

43

Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
45 Sprzęgło hydrauliczne
48 Manometr
50 Zawór przelewowy
51 Blok hydrauliczny
52 Zawór sterowany temperaturą pokojową
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63a Kolektor solarny VTK
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej

KOL1
KOL2

Ertrag

SP4

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
HKa-P Pompa obiegu grzewczego
HK2
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
HKa
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym

KOL1-P
KOL2-P
LP/UV1
LP/UV2
RF
SP1
SP2

VF1
VF2
VFa
ZP

Czujnik temperatury kolektora
Czujnik temperatury kotła
grzewczego na paliwo stałe
Pompa obiegu solarnego
Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy w obiegu z kotła
grzewczego na paliwo stałe
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
Czujnik temperatury powrotu
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, środkowy
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury zasilania
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 9: Kombinowany podgrzewacz z dodatkowym kotłem grzewczym na paliwo stałe

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Częściowo solarne ogrzewanie domów
jedno- i dwurodzinnych z wykorzystaniem
dodatkowego kotła grzewczego na paliwo
stałe.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Szt.

Nr zamówienia

1

Kocioł grzewczy firmy Vaillant

1

według wyboru

1a

Kocioł grzewczy na paliwo stałe
Termostatyczny zawór mieszający, utrzymujący temperaturę powrotu kotła na paliwo stałe na odpowiednio wysokim poziomie
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
auroSTOR VPS SC 700

1

według wyboru

1

we własnym zakresie

1b

Opis
Zastosowanie kombinowanych podgrzewaczy zasobnikowych umoŜliwia wykonanie prostego i zajmującego niewiele
miejsca układu połączeń hydraulicznych,
łączących obieg kolektora, system ogrzewania i system przygotowywania ciepłej
wody pitnej.

Regulator solarny porównuje temperatury
w kolektorze oraz w podgrzewaczu zasobnikowym i w przypadku stwierdzenia
wystarczającej ich róŜnicy włącza pompę
w obiegu solarnym. Podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej, wbudowany w górnej
strefie podgrzewacza kombinowanego,
jest ogrzewany albo przez podgrzaną solarnie wodę grzewczą albo w przypadku,
gdy natęŜenie promieniowania słonecznego jest zbyt małe, to przez umieszczony w nim dogrzewający wymiennik ciepła.
Aby umoŜliwić solarne wspomaganie
ogrzewania i włączyć w ten proces równieŜ kocioł na paliwo stałe, naleŜy połączyć hydraulicznie kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z powrotem obiegu grzewczego. Zaimplementowana w regulatorze solarnym prosta funkcja sterowania, wykorzystująca róŜnicę temperatur, oraz zawór 3-drogowy włączają kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
w proces wspomagania ogrzewania.
Kocioł grzewczy na paliwo stałe ogrzewa
bezpośrednio kombinowany podgrzewacz
zasobnikowy. Kolejna funkcja sterowania
zaimplementowana w regulatorze solarnym, równieŜ wykorzystująca róŜnicę temperatur, włącza w obiegu tego kotła pompę ładującą podgrzewacz. Termostatyczny zawór mieszający zapewnia utrzymanie temperatury powrotu kotła na odpowiednio wysokim poziomie.
Wytyczne do projektowania
Maksymalną temperaturę wody w kombinowanym podgrzewaczu zasobnikowym
moŜna nastawić na 85 °C. Z tego powodu
na wylocie ciepłej wody pitnej naleŜy załoŜyć termostatyczny zawór mieszający
(poz. 39, zabezpieczenie przed poparzeniami).

5
13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

302 425

1

0020040077

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

13b Moduł zaworu mieszającego VR 60

1

306 782

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

4

3 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

31

Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem połoŜenia

1

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

42a Zawór bezpieczeństwa

1

wmontowany w stacji
solarnej

Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
42b Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

302 428
x 1) 302 496
302 497

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

51

Blok hydrauliczny

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x 1) 302 019

305 826
305 827
302 427

Kolektor solarny auroTHERM exclusiv:
63a VTK 570
VTK 1140

x 1) 0020059728
1)
x
0020065417

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

HK2 Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór mieszający
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
SP4 Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego
ZP
1)

1

Pompa cyrkulacyjna

302 405

1

302 076

1

w zestawie regulatora

1

w zestawie regulatora

1

we własnym zakresie

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe niektóre kotły
grzewcze nie akceptują zwiększonych
temperatur z powodu podniesienia temperatury na powrocie.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 9

Sieć
Sieć

biały

Magistrala elektroniczna
Przyłącze telefoniczne
do zdalnego sterowania

Czujnik temperatury kotła grzewczego na paliwo stałe KOL2

Ertrag

Czujnik temperatury kolektora KOL1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP4, środkowy

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HKa

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Sieć 230 V~

Czujnik temperatury powrotu RF
Czujnik temperatury zasilania VF2
Czujnik temperatury zasilania VF1

Ŝółto-zielony czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski fioletowy
zielony

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HKa-P

turkusowy turkusowy beŜowy

Zawór
mieszający

Czujnik temperatury zewnętrznej

Ŝółty

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Zawór
mieszający

naturalny czerwony Ŝółty
szary
naturalny

czerwony
Ŝółty
beŜowy
brązowy

Czujnik temperatury zasilania VFa

Ŝółty

Magistrala elektroniczna

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zasilanie sieciowe

szary

Pompa cyrkulacyjna ZP

Sieć 230 V~

Regulator zewnętrzny lub termostat
pokojowy 7-8-9 (o działaniu ciągłym,
analogowy)

Magistrala elektroniczna

czerwony
niebieski
biały

Napięcie sieciowe
Niskie napięcie

Regulator zewnętrzny lub
termostat pokojowy 230 V

turkusowy fioletowy zielony

Dodatkowy przekaźnik
Pompa obiegu grzewczego
wmontowana w kotle

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV1 w bloku hydraulicznym

Termostat przylgowy
(opcjonalny)
Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Wtyk do wyposaŜenia Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Przyłącze DCF
dodatkowego regulatora
masa
masa

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2
Pompa obiegu grzewczego HK2-P
Termostat przylgowy

Pompa obiegu
solarnego KOL1-P

Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy KOL2-P
w obiegu z kotła grzewczego na paliwo stałe
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV2 w bloku hydraulicznym

Sieć

Zawór mieszający

biały

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

biały

Ŝółty

Sygnał PWM do pompy

Termostat przylgowy

Sieć

niebieski brązowy zielony beŜowy

Sieć

Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy

beŜowy naturalny
czerwony
turkusowy
pomarańczowy
turkusowy

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego ecoTEC exclusiv

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 10: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z blokiem hydraulicznym i gazowym kotłem wiszącym

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
Tę konfigurację zaimplementowano w regulatorze auroMATIC 620/2 jako „Schemat hydrauliczny 1”.

1
5
10
12
13
13a
13b
16
19
25
30
31
32
33
37
39
42a
42b

Gazowy kondensacyjny kocioł
grzewczy ecoTEC
Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy auroSTOR VPS SC
Zawór termostatyczny grzejnika
Układ elektroniczny kotła
Regulator systemowy auroMATIC
620/2
Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
Moduł zaworu mieszającego VR 60
Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
Termostat przylgowy
Stacja solarna
Zawór zwrotny
Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
Zawór kołpakowy
Filtr zanieczyszczeń
Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze

42c Membranowe naczynie wzbiorcze
do wody pitnej
43 Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
45 Sprzęgło hydrauliczne
48 Manometr
50 Zawór przelewowy
51 Blok hydrauliczny
52 Zawór sterowany temperaturą pokojową
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63 Kolektor solarny VTK
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej
Ertrag

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
HK2-P Pompa obiegu grzewczego
HKa-P Pompa obiegu grzewczego

HK2

Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
HKa
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
KOL1-P Pompa obiegu solarnego
LP/UV1 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
LP/UV2 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający w bloku hydraulicznym
RF
Czujnik temperatury powrotu
SP1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
SP4
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, środkowy
VF1
Czujnik temperatury zasilania
VF2
Czujnik temperatury zasilania
VFa
Czujnik temperatury zasilania
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 10: Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy z blokiem hydraulicznym i gazowym kotłem wiszącym

Szczególnie zalecany zakres
zastosowań
Częściowo solarne ogrzewanie domów
jedno- i dwurodzinnych, wyposaŜonych
w systemy ogrzewania podłogowego i/lub
radiatorowego.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis
Zastosowanie kombinowanych podgrzewaczy zasobnikowych umoŜliwia wykonanie prostego i zajmującego niewiele
miejsca układu połączeń hydraulicznych,
łączących obieg kolektora, system ogrzewania i system przygotowywania ciepłej
wody pitnej.

Pierwszy z dwóch regulowanych zaworów
3-drogowych w bloku hydraulicznym zapewnia solarne podniesienie temperatury
powrotu obiegu grzewczego. Przy wystarczającym natęŜeniu promieniowania słonecznego, a zatem i wystarczająco wysokiej temperaturze wody w kombinowanym
podgrzewaczu zasobnikowym powracająca woda grzewcza przepływa przez podgrzewacz i tam jest solarnie ogrzewana.
Drugi zawór 3-drogowy w bloku hydraulicznym odpowiada za przełączanie pompy obiegowej na pracę w trybie ładowania
podgrzewacza zasobnikowego lub na pracę w trybie ogrzewania. Proces sterowania
realizuje, w zaleŜności od róŜnicy temperatur lub z wykorzystaniem trybu pierwszeństwa włączenia, modułowy regulator
solarny z magistralą elektroniczną auroMATIC 620/2, który oprócz sterowania
pracą pompy solarnej w funkcji róŜnicy
temperatur, zapewnia takŜe centralnie
pogodową regulację temperatury zasilania (bezpośredni obieg grzewczy, obieg
grzewczy z zaworem mieszającym).
Do regulatora auroMATIC 620/2 opcjonalnie moŜna przyłączyć pompę cyrkulacyjną
oraz do 6 kolejnych obiegów grzewczych
z zaworami mieszającymi oraz łącznik
magistralny do kotłów grzewczych firmy
Vaillant pracujących w trybie z modulacją.

Szt.

Nr zamówienia

1

Kocioł grzewczy firmy Vaillant

1

według wyboru

5

Kombinowany podgrzewacz zasobnikowy
auroSTOR VPS SC 700

1

13

Modułowy regulator solarny z magistralą elektroniczną
auroMATIC 620/2

1

302 425
0020040077

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

13b Moduł zaworu mieszającego VR 60

1

306 782

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

4

3 we własnym zakresie
1 w zestawie ładowania

31

Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem połoŜenia

1

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

1

wmontowany w stacji
solarnej
302 098
302 428
302 496
302 497

42a Zawór bezpieczeństwa

42b

Solarne naczynie wzbiorcze 25 l
Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
Solarne naczynie wzbiorcze 50 l
Solarne naczynie wzbiorcze 80 l

x 1)

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemności do 200 l
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

51

Blok hydrauliczny

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x 1) 302 019

63

Kolektor solarny auroTHERM exclusiv:
VTK 570
VTK 1140

x 1) 0020059728
x 1) 0020065417

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

HK2 Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór mieszający
KOL1 Czujnik temperatury kolektora
RF

Czujnik temperatury powrotu

305 826
305 827
309 640

302 405

1

302 076

1

w zestawie regulatora

1

306 787

SP4 Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

1

w zestawie regulatora

VF2 Czujnik temperatury zasilania

1

306 787

ZP

1

we własnym zakresie

1)

Pompa cyrkulacyjna

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wytyczne do projektowania
Maksymalną temperaturę wody w kombinowanym podgrzewaczu zasobnikowym
moŜna nastawić na 85 °C. Z tego powodu
na wylocie ciepłej wody pitnej naleŜy załoŜyć termostatyczny zawór mieszający
(zabezpieczenie przed poparzeniami).
Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu 10

Sieć
Sieć

biały

Magistrala elektroniczna
Przyłącze telefoniczne
do zdalnego sterowania
Ertrag

Czujnik temperatury kolektora KOL1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP4, środkowy

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HKa

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2, dolny
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP1, górny

Sieć 230 V~

Czujnik temperatury powrotu RF
Czujnik temperatury zasilania VF2
Czujnik temperatury zasilania VF1

Ŝółto-zielony czarny
turkusowy pomarańczowy brązowy
beŜowy
niebieski fioletowy
zielony

beŜowy

Pompa obiegu grzewczego HKa-P

turkusowy turkusowy beŜowy

Zawór
mieszający

Czujnik temperatury zewnętrznej

Ŝółty

Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej
Zawór
mieszający

naturalny czerwony Ŝółty
szary
naturalny

czerwony
Ŝółty
beŜowy
brązowy

Czujnik temperatury zasilania VFa

Ŝółty

Magistrala elektroniczna

biały

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zasilanie sieciowe

szary
turkusowy fioletowy zielony

Regulator zewnętrzny lub
termostat pokojowy 230 V

Pompa cyrkulacyjna ZP

Sieć 230 V~

Regulator zewnętrzny lub termostat
pokojowy 7-8-9 (o działaniu ciągłym,
analogowy)

Magistrala elektroniczna

czerwony
niebieski
biały

Niskie napięcie

Napięcie sieciowe

Dodatkowy przekaźnik
Pompa obiegu grzewczego
wmontowana w kotle

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV1 w bloku hydraulicznym

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2
Pompa obiegu grzewczego HK2-P
Termostat przylgowy

Pompa obiegu
solarnego KOL1-P

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
przełączający LP/UV2 w bloku hydraulicznym

Sieć

Zawór mieszający

biały

Ŝółty

Termostat przylgowy
(opcjonalny)
Urządzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania/powrotu
Przyłącze DCF
Wtyk do wyposaŜenia
masa
masa
dodatkowego regulatora
Sygnał PWM do pompy

Termostat przylgowy

Sieć

niebieski brązowy zielony beŜowy

Sieć

Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy

beŜowy naturalny
czerwony
turkusowy
pomarańczowy
turkusowy

Listwa przyłączeniowa kotła grzewczego ecoTEC exclusiv

biały

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu!

PLI Technika solarna

155

5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 11: Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy VPA z pompą ciepła i z dodatkowym kotłem grzewczym na paliwo
stałe

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.

1
3
5
10
13
13a
13b
13e
16
19
25
30
31
32
33
37
39
42a
42b
43
45
48
50

Kocioł grzewczy na paliwo stałe
Pompa ciepła geoTHERM VWS
Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR VPA
Zawór termostatyczny grzejnika
Regulator pogodowy, bilansujący
energię
Urządzenie do zdalnego sterowania
VR 90
Moduł zaworu mieszającego VR 60
Regulator systemowy auroMATIC 560
Czujnik temperatury zewnętrznej/
odbiornik sygnału czasu w standardzie DCF
Termostat przylgowy
Stacja solarna
Zawór zwrotny
Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem
połoŜenia
Zawór kołpakowy
Filtr zanieczyszczeń
Separator powietrza
Termostatyczny zawór mieszający
Zawór bezpieczeństwa
Membranowe naczynie wzbiorcze
Grupa bezpieczeństwa do przyłączenia zimnej wody do podgrzewacza zasobnikowego
Sprzęgło hydrauliczne
Manometr
Zawór przelewowy

52

Zawór sterowany temperaturą pokojową
57 Zbiornik wyrównawczy w obiegu solanki
58 Zawór kurkowy do napełniania i do
opróŜniania
59 Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem odcinającym
63a Kolektor solarny VTK
64 Solarne naczynie wstępne
65 Pojemnik do wychwytywania cieczy
solarnej
Ertrag
HK2-P
HKa-P
HK2
HKa
KOL1
KOL2
KOL1-P
KOL2-P

Czujnik temperatury do wyznaczenia uzysku energii solarnej
Pompa obiegu grzewczego
Pompa obiegu grzewczego
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór mieszający w obiegu
grzewczym
Czujnik temperatury kolektora
Czujnik temperatury kotła
grzewczego na paliwo stałe
Pompa obiegu solarnego
Pompa ładująca podgrzewacz
zasobnikowy w obiegu z kotła
grzewczego na paliwo stałe

LP/UV1 Napędzany silnikiem 3-drogowy
zawór przełączający
RF1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, dolny
SP
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, górny
SP2
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, w strefie
obiegu ładowania solarnego
VF1
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego, środkowy
VF2
Czujnik temperatury zasilania
VFa
Czujnik temperatury zasilania
ZP
Pompa cyrkulacyjna
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Przykład 11: Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy VPA z pompą ciepła i z dodatkowym kotłem grzewczym na paliwo
stałe
Preferowany obszar zastosowań
Ogrzewanie domów jednorodzinnych lub
wielorodzinnych wraz z przygotowywaniem ciepłej wody.

Opis części składowych i numery zamówień
Poz. Nazwa

Opis instalacji
Grzewcza pompa ciepła geoTHERM typu
solanka/woda oraz kocioł na paliwo stałe
są sterowane w taki sposób, Ŝe pracują
w trybie alternatywnym biwalentnym, tzn.
Ŝe podczas wytwarzania ciepła przez kocioł na paliwo stałe praca pompy zostaje
zablokowana. Zintegrowana dodatkowa
grzałka elektryczna (6 kW) stwarza moŜliwość monoenergetycznej eksploatacji
pompy ciepła. Źródło ciepła to kolektor
gruntowy płaski lub sonda gruntowa

Pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz
instalacja solarna są połączone hydraulicznie poprzez wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR. Higieniczne
podgrzewanie wody pitnej odbywa się wg
zasady bezpośredniego przepływu. Odpowiednio do wielkości pola kolektorowego dobiera się solarny wymiennik ciepła
z modułem do warstwowego ładowania
podgrzewacza VPA WT 15 – 30. W ten
sposób przy współpracy z podgrzewaczem zasobnikowym VPA 1 500 do instalacji moŜna przyłączyć maksymalnie do
2
30 m powierzchni pola kolektorów.

Zbiornik wyrównawczy w obiegu solanki
wchodzi w zakres dostawy pompy ciepła.
Po zamontowaniu go w najwyŜszym punkcie instalacji źródła ciepła słuŜy on równieŜ jako odpowietrznik. Zastosowanie
wielofunkcyjnego podgrzewacza zasobnikowego sprawia, Ŝe obiegi ogrzewania
podłogowego mogą pracować w warunkach regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach (elektryczne napędy nastawników, współpracujące z regulatorem temperatury pokojowej). Zapotrzebowanie na ciepło w okresach czasowej blokady pracy pompy ciepła, określanych przez lokalnego dystrybutora energii
elektrycznej (zakład energetyczny) (maks.
3 x 2 godziny) moŜna częściowo lub całkowicie pokryć przy prawidłowym dobraniu podgrzewacza.

według wyboru

1

wg wyboru
0010006252-K
0010006253-K
0010006254-K
0010006255-K
0010006256-K

3

Pompa ciepła typu solanka/woda geoTHERM
VWS 61/2
VWS 81/2
VWS 101/2
VWS 141/2
VWS 171/2

5

Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR
VPA 500
VPA 750
VPA 1 000
VPA 1 500
Solarny wymiennik ciepła allSTOR
VPA WT 15
VPA WT 20
VPA WT 30

1

Regulator pogodowy, bilansujący energię

1

w zakresie dostawy
pompy ciepła

13a Urządzenie do zdalnego sterowania VR 90

1

0020040080

13b Moduł zaworu mieszającego VR 60

1

306 782

0020032465
0020032468
0020032471
0020032474
0020036083
0020036084
0020036085

16

Czujnik temperatury zewnętrznej z odbiornikiem sygnału
czasu w standardzie DCF

19

Termostat przylgowy

1

009 642

25

Stacja solarna 6 /min
Stacja solarna 22 l/min

1
1

309 639
0020027481

30

Zawór zwrotny

6

we własnym zakresie

39

Zawór termostatyczny do mieszania ciepłej wody pitnej

1

302 040

x 1)

302 097
302 098
302 428
302 496

Solarne naczynie wzbiorcze 18 l
Solarne naczynie wzbiorcze 25 l
42b
Solarne naczynie wzbiorcze 35 l
Solarne naczynie wzbiorcze 50 l

1)

Nr zamówienia

1

Kocioł grzewczy na paliwo stałe

13

Wytyczne do projektowania
Odpowiednio do wielkości pola kolektorowego dobiera się solarny wymiennik
ciepła z modułem do warstwowego ładowania podgrzewacza VPA WT 15 – 30.
W ten sposób przy współpracy z podgrzewaczem zasobnikowym VPA 1 500 do instalacji moŜna przyłączyć maksymalnie
do 30 m2 powierzchni pola kolektorów.
Instalacja solarna jest sterowana regulatorem auroMATIC 560, który kontroluje
równieŜ pracę kotła grzewczego na paliwo stale, jako drugiej wytwornicy ciepła.

Szt.

1

w zakresie dostawy
pompy ciepła

43

Grupa bezpieczeństwa przy nadciśnieniu w sieci wodociągowej do 10 barów:
do podgrzewaczy zasobnik. o pojemności powyŜej 200 l

1

58

Zawór kurkowy do napełniania i do opróŜniania

x 1) we własnym zakresie

59

Solarny szybki odpowietrznik z kurkowym zaworem
odcinającym

x 1) 302 019

305 827

Kolektor solarny auroTHERM exclusiv:
63a VTK 570
VTK 1140

x 1) 0020059728
1)
x
0020065417

64

Solarne naczynie wstępne

1

65

Pojemnik do wychwytywania cieczy solarnej

x 1) 302 498

302 405

Ilość i wymiar alternatywnie w zaleŜności od instalacji

Wskazówka:
Pompę ciepła i instalację źródła ciepła naleŜy zaprojektować zgodnie z informacjami podanymi w „Poradniku do projektowania pomp ciepła geoTHERM”.

Ponadto naleŜy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych do projektowania,
przedstawionych w rozdziale 4 niniejszego przewodnika projektowania.
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5 Przykłady instalacji – systemy do przygotowywania ciepłej wody z jednym odbiornikiem
Elektryczny schemat montaŜowy do przykładu

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury
zasilania VFa

Magistrala elektroniczna
Czas blokady pracy
pompy ciepła przez
Zakład Energetyczny
Zawór
mieszający

Termostat przylgowy
Zawór
mieszający

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP, górny
Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HKa

Sieć

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego VF1, środkowy
Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego RF1, dolny

Sieć 230 V~

Sieć

Napędzany silnikiem 3-drogowy zawór
mieszający w obiegu grzewczym HK2
Czujnik temperatury kolektora KOL2
Czujnik temperatury do wyznaczania uzysku energii solarnej

Pompa obiegu grzewczego HK2-P

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego SP2

Cujnik temperatury kolektora KOL1

Pompa cyrkulacyjna ZP
Termostat przylgowy

naturalny
czerwony

naturalny niebieski
fioletowy
brązowy
zielony turkusowy
szary

Czujnik temperatury zasilania VF2

Sieć

turkusowy zielony brązowy

Ŝółty

Sieć 230 V~

Listwa przyłączeniowa pompy ciepła geoTHRM

Pompa obiegu grzewczego HKa-P

Pompa ładująca podgrzewacz zasobnikowy KOL2-P
w obiegu z kotła grzewczego na paliwo stałe
Pompa obiegu solarnego KOL1-P

Sieć 400 V~

Sieć 230 V~

Uwaga! Rysunek uproszczony! Nie zastępuje fachowo wykonanego projektu! Na przedstawionym tutaj schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów
odcinających i zabezpieczających, niezbędnych dla wykonania jej fachowego montaŜu. NaleŜy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i wytycznych.
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6 Załącznik
Karta charakterystyki cieczy solarnej

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Ciecz solarna jest to nie zawierające azotynów
i dostarczane w stanie gotowym do uŜycia medium robocze, stosowane w instalacjach solarnych do przenoszenia ciepła, charakteryzujące
się wysoką obciąŜalnością termiczną, przygotowane na bazie nieszkodliwych fizjologicznie
glikoli.
Ciecz solarna tego rodzaju wyróŜnia się dobrymi
właściwościami z punktu widzenia transportu
ciepła oraz zapewnia niezawodną ochronę
przed korozją.
Domieszki inhibitorów antykorozyjnych sprawiają, Ŝe ciecz solarną moŜna stosować równieŜ we wszystkich tzw. instalacjach mieszanych, tzn. w instalacjach, do wykonania których
wykorzystano materiały z róŜnych metali. Przy
pracach z cieczą solarną (np. napełnianie obiegu solarnego) naleŜy przestrzegać wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych
w jej karcie charakterystyki, opracowanej wg
wymagań DIN. Szczególną uwagę w tym przypadku naleŜy zwrócić na następujące zalecenia:
• Zakładać odpowiednie okulary i rękawice
ochronne
• Dobrze przewietrzyć pomieszczenie robocze
i przestrzegać zakazu palenia papierosów
• Nie spuszczać cieczy solarnej do publicznej
sieci kanalizacyjnej
ZagroŜenie poparzeniami przez gorące
elementy metalowe
W pewnych okolicznościach kolektor solarny
moŜe się nagrzać nawet do temperatury 180 °C.
Tak wysokie temperatury występują, gdy:
• Osiągnięta zostanie maksymalna temperatura wyłączenia w systemie i kolektor przestaje oddawać ciepło. Wtedy w kolektorze
moŜe wytwarzać się para. Przy zbiegu niekorzystnych okoliczności (np. uszkodzone
naczynie wzbiorcze, albo nastawiono w nim
nieprawidłowe ciśnienie wstępne) przez zawór bezpieczeństwa będą wydmuchiwane
ciecz solarna i jej pary do pojemnika wychwytującego (wyposaŜenie dodatkowe, oferowane przez firmę Vaillant)
• Uszkodzona jest pompa albo nie doprowadzono do niej napięcia i w efekcie tworzy
się zator cieplny. Przy ponownym uruchomieniu instalacji solarnej wszystkie elementy
składowe obiegu kolektora mogą być przez
pewien krótki okres czasu bardzo gorące.
Zabezpieczenie przed poparzeniami
w przewodzie ciepłej wody pitnej
Przy bardzo intensywnym promieniowaniu słonecznym i przy nastawieniu w regulatorze solarnym bardzo wysokich temperatur wyłączenia
temperatura wody pitnej w solarnym podgrzewaczu zasobnikowym moŜe osiągnąć wartość
do 90 °C. Jako ochronę przed poparzeniami,
zaleca się, aby przed punktami poboru wody
pitnej koniecznie zamontować termostatyczny
zawór mieszający, który zostanie nastawiony
na np. 40 °C.
Kompensacja potencjałów
Aby wykluczyć zagroŜenie poraŜenia prądem
elektrycznym podczas prac wykonywanych
przy instalacjach solarnych, naleŜy przyłączyć
zasilanie i powrót obiegu solarnego, jak równieŜ
przewody rurowe ciepłej wody pitnej oraz zim-

nej wody, do domowego systemu kompensacji
potencjałów.

Uregulowania prawne, dotyczące techniki montaŜu termicznych instalacji solarnych
MontaŜ na dachach
DIN 18338 Prace dekarskie i uszczelnianie
dachów
DIN 18339 Prace blacharsko-instalatorskie
DIN 18451 Prace na rusztowaniach
Przyłączanie termicznych instalacji solarnych
DIN 4753, Podgrzewacze ciepłej wody pitnej
Część 1
oraz instalacje do podgrzewania
wody pitnej i przemysłowej
DIN 4757, Instalacje do solarnego ogrzewaCzęść 1
nia, z wodą lub z mieszaninami
wodnymi jako nośnikami ciepła;
wymagania w zakresie wykonawstwa zapewniającego bezpieczeństwo techniczne
DIN 4757, Instalacje do solarnego ogrzewaCzęść 2
nia, z organicznymi nośnikami
ciepła; wymagania w zakresie wykonawstwa zapewniającego bezpieczeństwo techniczne
MontaŜ i wyposaŜenie podgrzewaczy wody
DIN 18380 Instalacje grzewcze i instalacje do
podgrzewania wody pitnej
DIN 18381 Prace montaŜowe przy wykonywaniu instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
DIN 18421 Prace termoizolacyjne przy technicznych instalacjach cieplnych
AVB
Woda
DVGW, Ar. Przedsięwzięcia techniczne, prorob. W 551 wadzące do zmniejszenia rozwoju
legionelli w nowych instalacjach
Przyłączenie elektryczne
VDE 0100 Budowa elektrycznych przyrządów
warsztatowych, uziemienie, przewody ochronne, przewody do kompensacji potencjałów
VDE 0185 Ogólne wymagania w zakresie
budowy instalacji odgromowych
VDE 0190 Kompensacja głównego potencjału instalacji elektrycznych
VDE 0855 MontaŜ instalacji antenowych
(stosować z zachowaniem sensu
wytycznych)
DIN 18382 Elektryczne instalacje kablowe
i przewodowe w budynkach
Przepisy
NaleŜy równieŜ przestrzegać przepisów wydawanych przez stowarzyszenia branŜowe oraz
przepisów w zakresie nieszczęśliwych wypadków.

Karta charakterystyki cieczy solarnej
1.
Nazwa substancji, nazwa mieszaniny,
nazwa firmowa
1.1. Dane dotyczące produktu: nazwa handlowa – ciecz solarna firmy Vaillant
1.2. Dane dotyczące dostawcy:
Vaillant GmbH D-42850 Remscheid,
telefon (02191) 18-0,
faks (02191) 18-2810, teleks 8513-879,
telegram: Vaillant Remscheid
informacja w przypadku awarii: miejscowa poradnia toksykologiczna (patrz, lokalna informacja lub ksiąŜka telefoniczna)
2.
2.1.

Skład mieszaniny/informacje o składnikach mieszaniny
Charakterystyka chemiczna: wodny roztwór 1,2 glikolu propylenowego z inhibitorami antykorozyjnymi
Nr CAS: 57-55-6

3.
3.1.

MoŜliwe zagroŜenia
Szczególne wskazówki dotyczące zagroŜeń dla ludzi i dla środowiska: nie są
potrzebne

4.

Przedsięwzięcia w zakresie pierwszej
pomocy
Ogólne wskazówki:
zanieczyszczony ubiór natychmiast usunąć
Po kontakcie ze skórą:
przemyć wodą i mydłem
Po kontakcie z oczami:
przez 15 minut dokładnie przepłukiwać
szeroko otwarte oczy strumieniem bieŜącej wody
Po połknięciu
przepłukać usta, wypić duŜą ilość wody
Wskazówki dla lekarza:
leczenie objawowe (dekontaminacja,
funkcje witalne), specyficzne antidotum
nieznane

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

Przedsięwzięcia prowadzące do likwidacji poŜaru
Środki gaśnicze:
Produkt jest niepalny. Do likwidacji poŜarów zaistniałych w otoczeniu produktu
nadają się: strumień wody, suche środki
gaśnicze, piany gaśnicze, odporne na
działanie alkoholi, jak równieŜ dwutlenek
węgla CO2
Produkty wytwarzane podczas poŜaru:
Gazy i pary. Stopień zagroŜenia zaleŜy
od substancji ulegających spaleniu oraz
od warunków, w jakich poŜar zaistniał.
Po odparowaniu wody mogą się tworzyć
palne mieszanki glikolu propylenowego
oraz glikolu propylenowego i powietrza.
Specjalne wyposaŜenie ochronne podczas likwidacji poŜaru:
naleŜy nosić sprzęt do ochrony dróg oddechowych, umoŜliwiający oddychanie
niezaleŜnie od otaczającego powietrza
Dodatkowe wskazówki:
ściekającą wodę gaśniczą naleŜy utylizować zgodnie z przepisami wydanymi
przez lokalne władze administracyjne
Przedsięwzięcia na wypadek przypadkowego wycieku produktu
Wyciekającą substancję zatamować i pokryć grubą warstwą piasku, ziemi lub innego materiału o absorbujących właściPLI Technika solarna
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wościach, a następnie wszystko razem
dokładnie pozmiatać na jedno miejsce.
Mieszaninę produktu i absorbującego go
materiału zapakować do pojemników lub
do plastikowych worków i przekazać do
zakładu utylizacyjnego.
Małe wycieki lub rozbryzgi produktu dokładnie wypłukać duŜą ilością wody, natomiast w przypadku większych wycieków, wskutek czego produkt moŜe przeniknąć do systemów odwadniających lub
do wód powierzchniowych, naleŜy koniecznie poinformować o zdarzeniu władze administracyjne zarządzające wodami.
7.

Postępowanie z produktem i jego
składowanie
Z produktem naleŜy postępować starannie i ostroŜnie, aby nie dopuścić do jego
kontaktu ze skórą lub z oczami. Pojemnik
powinno się szczelnie zamknąć i przechowywać w suchym miejscu.

8.

Ograniczenie oddziaływania produktu
na człowieka i osobiste wyposaŜenie
ochronne
Osobiste wyposaŜenie ochronne:
do zabezpieczenia oczu - okulary
ochronne
do zabezpieczenia rąk - rękawice gumowe lub z PVC
Ogólne przedsięwzięcia zabezpieczające i higieniczne:
zachowywać zwykłe środki zabezpieczające, obowiązujące przy postępowaniu
z chemikaliami

8.1.

8.2.

9.
9.1.
9.2.

Fizyczne i chemiczne właściwości
Postać:
stan skupienia – ciecz
kolor – fioletowy
Masa właściwa: ok. 1.030g/cm3
Temperatura zamarzania: - 28 °C
Temperatura wrzenia: 102 – 105 °C
Ciśnienie pary nasyconej: 20 mbarów
(20 °C)
Wskaźnik pH: 9.0 – 10.5
Lepkość: ok. 5.0 mm2/s (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: produkt całkowicie rozpuszczalny
Temperatura płomienia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Górna i dolna granica wybuchowości:
nie dotyczy

17.

Stan: opracowano 07.06.05

12.

Informacje ekologiczne
Podane informacje wynikają z właściwości poszczególnych składników mieszaniny.
12.1. Informacje dotyczące eliminacji produktu:
metoda doświadczalna OECD 301A/ISO
7827, metoda analizy: współczynnik
eliminacji wg zmodyfikowanej kontroli
zanikania DOC > 70% (28 d); ocena:
produkt łatwo ulegający biodegradacji
12.2. Oddziaływanie na kompatymentry środowiskowe:
Przy prawidłowym wprowadzaniu niewielkiej koncentracji produktu do adaptowanych oczyszczalni ścieków nie naleŜy oczekiwać zakłóceń aktywności
osadów czynnych w rozkładaniu substancji
12.3. Działanie ekotoksyczne:
Toksyczność dla ryb C50/(96 h): > 500
mg/l, leuciscus idus
13. Wskazówki dotyczące utylizacji
13.1. Utylizacja
Ciecz musi się dostarczyć, przy przestrzeganiu lokalnych przepisów, np. na
odpowiednio przystosowane składowisko,
albo do równieŜ przystosowanej spalarni.
Przy ilościach mniejszych od 100 l najlepiej wejść w porozumienie z lokalną,
stałą oczyszczalnią, lub z oczyszczalnią
mobilną.
13.2. Nie oczyszczone opakowania
Nieskładne opakowania moŜna wykorzystać powtórnie
Nie oczyszczone opakowania naleŜy
utylizować podobnie, jak sam produkt
14.

Informacje dotyczące transportu
VbF: nie podlega rozporządzeniu o transporcie cieczy palnych. Dozwolona przesyłka pocztowa. Produkt nie jest substancją groźna w rozumieniu przepisów
transportowych.
GGVE/RID: –, Nr ONZ: –, GGVS/ADR: –,
IATA-GDR: –, Kod IMDG: –, transport
powietrzny: –

10. Stabilność i reaktywność
10.1. Stabilność chemiczna: produkt stabilny
przy normalnym postępowaniu i składowaniu
10.2. Materiały, których naleŜy unikać: silne
substancje utleniające

15. Przepisy
15.1. Oznakowanie wg wytycznych KE: brak
obowiązku znakowania
15.2. Przepisy krajowe: klasa zagroŜenia wody – 1, substancja słabo zagraŜająca wodzie (Niemcy, klasyfikacja wg VwVwS
z dnia 17.05.1999)

11.

16.

Informacje toksykologiczne
Podane informacje wynikają z właściwości poszczególnych składników mieszaniny
11.1. Ostra toksyczność:
Zatrucie oralne LD50/jednostka szczurza
– > 2 000 mg/kg
Oddziaływanie na skórę i błony śluzowe
(test OECD) – brak działania draŜniącego skórę i oczy królika; ryzyko inhalacji
(szczur) – brak wyników badań
Resorpcja szkodliwych ilości poprzez
skórę – nieprawdopodobna

dopasowaniem albo przeróbką opisanych
w niej produktów jest wykluczona. To nie
obowiązuje, o ile my, nasi prawni przedstawiciele lub pomocnicy działamy rozmyślnie lub z duŜym niedbalstwem.

11.2. Dodatkowe wskazówki:
Przy prawidłowym postępowaniu i stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem wg
naszych doświadczeń i informacji produkt nie powoduje Ŝadnych oddziaływań
szkodliwych dla zdrowia człowieka

Pozostałe informacje
Karta charakterystyki produktu ma za
zadanie zestawić waŜne dane, fizykalne,
zabezpieczenia technicznego, toksykologiczne i ekologiczne, koniecznie potrzebne do właściwego postępowania z substancjami chemicznymi i preparatami
oraz sformułować zalecenia dotyczące
bezpiecznego postępowania, składowania, manipulowania i transportu.
Odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z wykorzystaniem niniejszej
informacji lub z uŜyciem, zastosowaniem,
PLI Technika solarna
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Przed przystąpieniem do szczegółowego zaprojektowania instalacji solarnej musi się na miejscu jej ustawienia zidentyfikować wszystkie waŜne fakty i parametry. W poniŜej zamieszczonej liście kontrolnej zestawiono najwaŜniejsze punkty, wg
których taką identyfikację naleŜy przeprowadzić:
Budynek
• Właściciel, adres, telefon
• Typ budynku
• Wysokość budynku
• Rodzaj wykorzystania
• Ilość jednostek mieszkalnych
śądania właściciela
• Instalacja solarna do przygotowywania wody pitnej/ do
wspomagania ogrzewania/do podgrzewania basenu kąpielowego
• śądany system grzewczy auroCOMPACT
• śądany system grzewczy auroSTEP
• Inne Ŝądania
Zestawienie odbiorców ciepła
• Ilość osób
• Dodatkowe odbiorniki ciepła (pralka, zmywarka, itd.)
• Zapotrzebowanie na ciepło: wysokie, średnie, niskie
• Zmierzone zapotrzebowanie na ciepło
• Temperatura ciepłej wody dla danego odbiornika
• Temperatura ciepłej wody pitnej na wypływie
Podgrzewacz ciepłej wody pitnej
• śądany współczynnik pokrycia zapotrzebowania na ciepło
przez instalację solarną
• Czy istnieje przewód cyrkulacyjny, czy teŜ Ŝąda się jego
załoŜenia?
• Długość przewodu cyrkulacyjnego
• Czy wymagany jest podukład zabezpieczenia przed legionellami?

Ogrzewanie pomieszczeń
• Wielkość ogrzewanej powierzchni mieszkalnej
• Standard izolacji cieplnej (dobra, średnia, zła)
• Temperatury na zasilaniu i na powrocie
• Rodzaj obiegu grzewczego oraz typ instalacji grzewczej
• Rodzaj paliwa (olej, gaz, prąd elektryczny, drewno/biomasa,
ciepło z sieci miejskiej)
3
• ZuŜycie (litry, m gazu, kWh energii elektrycznej, …)
• Sezon grzewczy (początek, koniec)
MontaŜ
• śądany rodzaj montaŜu kolektorów (na dachu, w dachu,
swobodne ustawienie)
• Typ dachu: dach płaski/dach skośny
• Materiał pokrycia dachu: dachówka cementowa (beton) lub
zwykła (glina)
• Typ pokrycia dachu: dachówka frankfurcka, dachówka
karpiówka, płyta falista, lub inny
• Będąca do dyspozycji powierzchnia dachu; wymiary, szkice
• Kąt nachylenia i kierunek ustawienia (zorientowanie) kolektorów
• Przeszkody nadbudowane i wbudowane (kominy, wywietrzniki, okna dachowe)
• Zacienienie
• Dostępność do dachu
• Wysokość: grunt – okap
• Czy wymagane jest rusztowanie?
• MoŜliwość, ewentualnie konieczność, wykorzystania dźwigu
do montaŜu
• Kanał do przeprowadzenia przewodów obiegu kolektorowego
• Czy istnieje wolny ciąg kominowy?
• Istniejąca instalacja grzewcza: paliwo, moc, typ, itd.
• Istniejący podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej
• Czy istniejący podgrzewacz zasobnikowy moŜe być dalej
wykorzystywany?
• Wysokość piwnicy lub innego miejsca przeznaczonego do
ustawienia podgrzewacza zasobnikowego
• Szerokość drzwi
• Swoboda przy ustawianiu podgrzewacza zasobnikowego
• Odległość: kolektor – podgrzewacz zasobnikowy
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Dane projektowe:

Komisja:
Nazwisko zleceniodawcy:
Ulica:

Kod pocztowy, miejscowość:

Telefon/faks prywatny:

słuŜbowy:

Adres miejsca budowy (jeśli inny niŜ adres zleceniodawcy:

Wymagania klienta:

Dlaczego interesuje się Pan wykorzystaniem ciepła solarnego?
W jaki sposób zwrócił Pan na to uwagę?
Co Pan wie juŜ teraz o technice solarnej?
W jaki sposób chce Pan wykorzystywać ciepło solarne?

 ciepła woda

 równieŜ ogrzewanie

Jak duŜe są ramy finansowe przedsięwzięcia?
W jaki sposób dom jest dotychczas ogrzewany?
Ile lat liczy istniejący system ogrzewania?
Czy system ogrzewania musi być modernizowany zgodnie z wymaganiami EnEV? NaleŜy zwrócić uwagę na dołączoną listę kontrolną!
Jak dalece jest Pan zadowolony z dotychczasowego systemu ogrzewania? Czy chce Pan dokonać zmian w istniejącej instalacji?
(słowa kluczowe: technika, działanie, komfort, zadowolenie)
W jaki sposób chce Pan ogrzewać dom w przyszłości?
Czy Ŝyczy sobie Pan wsparcia finansowego ze strony państwa dla swojego systemu ogrzewania?
Pomyśl: złóŜ wniosek o wsparcie przed wystawieniem zlecenia!
Czy Pan chce zlecić finansowanie swojego przedsięwzięcia?

Kierunek ustawienia pola kolektorów, kąt nachylenia, pozostająca do dyspozycji powierzchnia dachu:

Kąt nachylenia dachu
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Przeznaczenie zlecanej do wykonania instalacji solarnej
 Podgrzewanie wody pitnej (c.w.u.)

 Podgrzewanie wody pitnej (c.w.u.) i wspomaganie ogrzewania

 Podgrzewanie wody pitnej (c.w.u.) i ogrzewanie basenu kąpie-  Inne
lowego

Rodzaj montaŜu kolektorów
 na dachu

 w dachu

 na dachu płaskim/swobodne ustawienie

 inny

Budynek
 Nowe budownictwo

 Istniejący budynek; rok budowy, ok.:

 Dom jednorodzinny

 Dom wielorodzinny z:

 jednostkami mieszkalnymi po:

 dachówka karpiówka

 dachówka berlińska fala

osób

 Inny

Dach i pokrycie dachu
 dachówka frankfurcka

 Inne

Na jakim dachu będą montowane kolektory:
Kolor i typ dachówek:
Nie zapomnieć: zamówić w wystarczającej ilości oraz w odpowiednim kształcie i kolorze dachówkę wywietrznikową/dachówkę do
przeprowadzania przewodów rurowych
Czy poddasze jest puste?

 tak

 nie

Czy budynek nie podlega ochronie zabytków?

 tak

 nie

MoŜliwe zacienienie przez:
 Okno w dachu

 Drzewa (równieŜ małe!)

 Inne budynki

Wskazówki odnośnie montaŜu kolektorów

Wysokość krawędzi dachu (wysokość okapu)

 < 5 m (wejście z moŜliwe z wykorzystaniem drabiny

Wysokość upadku

Wysokość upadku > 3 m (konieczne zabezpieczenie przed upadkiem)

 < 3m

Czy potrzebne jest rusztowanie?

 tak

>5m

 nie

Odległość między kolektorem i miejscem ustawienia podgrzewacza zasobnikowego:

m

 Przewody rurowe będą poprowadzone w ziemi na odcinku o długości:

m

 NieuŜywany komin moŜna wykorzystać do ułoŜenia pionowych przewodów rurowych
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Wskazówki odnośnie ustawienia podgrzewacza zasobnikowego

Wysokość piwnicy:

m

Szerokość drzwi:

m

Przygotowywanie ciepłej wody:

Woda pitna dla:

osób

Dzienne zuŜycie wody o temperaturze 45° przez jedną osobę:
 30 litrów (niskie)

 50 litrów (średnie)

 70 litrów (wysokie)

 zmywarka do naczyń

 inne

:

l (zmierzone)

Pozostałe odbiorniki ciepłej wody:
 pralka

śądana temperatura ciepłej wody:  45 °C

 60 °C

Przewód cyrkulacyjny:

 tak

długość:

Czas trwania cyrkulacji:

godzin dziennie

m

 nie

Informacje o istniejącym systemie ogrzewania pomieszczeń:

Instalacja grzewcza:

typ:

Ogrzewana powierzchnia:

m

Standard izolacji cieplnej:

 dobry

 średni

Moc kotła grzewczego:

kW

Temperatura zasilania:

°C

Temperatura powrotu:

°C

Ogrzewanie przy wykorzystywaniu:

 gazu

ZuŜycie:

m3 gazu:

rok budowy:

2

 oleju



 zły

prądu elektrycznego

l oleju:

 drewna/biomasy 

ciepło z sieci publicznej

kWh energii elektrycznej:

Czy istnieje podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody?:

 nie

 tak, typ:

Czy musi się pozostawić istniejący podgrzewacz zasobnikowy?:

 tak

 nie

Czy moŜliwe jest załoŜenie drugiego wymiennika ciepła?:

 tak

 nie

pojemność:

litrów

 stojący  wbudowany w kotle

Ogrzewanie basenu kąpielowego:
 basen w hali

długość:

 basen na otwartym powietrzu

m

 z przykryciem

szerokość:

m

głębokość:

m

 bez przykrycia

rodzaj przykrycia:
Ŝądana temperatura wody:

okres trwania sezonu kąpielowego od:

°C
do:
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Arkusz przjęcia zlecenia w zakresie solarnej energii cieplnej (projekt instalacji do wody pitnej – ogrzewania – basenu kąpielowego)
Informacje końcowe

Czy potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje? Co jeszcze musi się wyjaśnić?
Jakie katalogi i broszury są potrzebne?
Jakie oferty czy teŜ oszacowania kosztów naleŜy opracować?
Firma Vaillant zaleca (między innymi dla udzielenia pełnej gwarancji producenta) zawarcie umowy na przeprowadzanie prac konserwacyjnych
Czy Klient Ŝyczy sobie przedstawienia oferty w tym zakresie?:

 tak

 nie

Przez jaki okres czasu umowa taka powinna obowiązywać:

 5 lat

 10 lat

 20 lat

 przez okres gwarancji

Kiedy budowa powinna się rozpocząć, a kiedy przedsięwzięcie naleŜy zakończyć?
Czy naleŜy złoŜyć wniosek o wsparcie finansowe inwestycji?:

 tak

 nie

Kto musi zostać powiadomiony?

 Urząd Budowlany

 Kominiarz

Czy powinniśmy przejąć tę sprawę:

 tak

 nie

Kiedy powinniśmy oczekiwać podjęcia przez Pana decyzji?:

 za 2 dni

 Konserwator zabytków

 w ciągu tygodnia

 dnia:
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Lista kontrolna odbioru instalacji (uruchomienie instalacji)

Instalację solarną Zleceniodawcy:
uruchomiono sprawdzając, co następuje:
1. MontaŜ
Kotwy zamocowane zgodnie z przepisami
Solarny przewód rurowy połączony elektrycznie z systemem kompensacji potencjałów budynku
Pokrycie dachu po osadzeniu kotew ponownie zamocowane zgodnie z przepisami. Pokrycie dachu nie zostało
uszkodzone
Wszystkie przewody rurowe poprowadzono ze spadkiem wynoszącym przynajmniej 4% (system grzewczy
auroSTEP)
Osłona foliowa kolektorów usunięta
Przewód wydmuchowy w zaworze bezpieczeństwa obiegu solarnego załoŜony
Naczynie wychwytujące ciecz solarną (pusty kanister) ustawiony pod przewodem wydmuchowym
Przewód wydmuchowy w zaworze bezpieczeństwa, w sieci wody pitnej, załoŜony i połączony z odpływem
ścieków
Anoda antykorozyjna w podgrzewaczu zasobnikowym sprawdzona: połączenia przewodów elektrycznych są
w prawidłowym stanie
Termostatyczny zawór mieszający zamontowany
2. Uruchomienie

O.K.

Uwagi

Instalacja solarna napełniona cieczą roboczą przygotowaną zgodnie z przepisami
Obieg solarny przepłukany cieczą solarną
Instalacja solarna kilkakrotnie odpowietrzona
Obieg solarny poddany próbie ciśnieniowej, włącznie z kontrolą przecieków połączeń śrubowych i miejsc
lutowanych
Szczelność dławnic w zaworze odcinającym oraz w kurkowym zaworze do napełniania i opróŜniania kotła
grzewczego sprawdzona (ewentualnie dokręcić nakrętkę kołpakową)
Proporcje zmieszania składników w cieczy solarnej sprawdzone. Zabezpieczenie przed zamarzaniem:
°C
Wstępne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym (sprawdzić przed napełnianiem):
bara
wartość prawidłowa: wysokość statyczna
Ciśnienie w instalacji (instalacja zimna):
bara
wartość prawidłowa: wysokość statyczna + 0.8 bara
NatęŜenie przepływu cieczy solarnej nastawione zgodnie z instrukcją montaŜową systemu
Pompa, wymiennik ciepła podgrzewacza zasobnikowego oraz kolektor odpowietrzone (przy odpowietrzaniu zablokować zawór zwrotny)
Zawór zwrotny odryglowany
Kołpak kurkowego zaworu do napełniania i opróŜniania przykręcony
Podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej odpowietrzony
Obieg grzewczy i podgrzewacz zasobnikowy wody grzewczej odpowietrzone
3. Systemy regulacyjne
Czujniki temperatury wskazują realne wartości
Pompa obiegu solarnego pracuje i przetłacza ciecz solarną (miernik objętościowego natęŜenia przepływu)
Obieg solarny oraz podgrzewacz zasobnikowy nagrzewają się
Przy pełnym nasłonecznieniu róŜnica temperatur między zasilaniem i powrotem obiegu solarnego wynosi od
10 °C do 14 °C
W regulatorze nastawiono właściwy schemat hydrauliczny
Dogrzewanie podgrzewacza zasobnikowego przez kocioł rozpoczyna się przy: °C
(minimalna temperatura wskazywana czujnikiem SP1, por. instrukcja instalacji regulatora auroMATIC 620/2)
Opcjonalnie: czas pracy pompy cyrkulacyjnej – od godziny:
do godziny:
(por. instrukcja instalacji regulatora auroMATIC 620/2)
4. Pouczenie UŜytkownika
UŜytkownik instalacji został pouczony w następujący sposób:
• podstawowe funkcje oraz obsługa regulatora solarnego włącznie ze sterowaniem pracą pompy cyrkulacyjnej
• działanie i obsługa dogrzewania
• działanie anody ochronnej w podgrzewaczu zasobnikowym
• zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem
• częstotliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych
• wręczenie dokumentacji, ewentualnie ze specjalnym schematem połączeń
• wypełnienie formularza z poleceniami dotyczącymi eksploatacji instalacji
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6 Załącznik
Lista kontrolna odbioru instalacji (uruchomienie instalacji)

Zalecana
częstotliwość

Prace konserwacyjne w dniu:
Obieg solarny

Sprawdzić odporność cieczy solarnej na zamarzanie (wykorzystać miernik odporności na zamarzanie firmy
Vaillant)

jeden raz w roku

Sprawdzić ciśnienie w instalacji solarnej

jeden raz w roku

Sprawdzić wartość parametru pH cieczy solarnej (za pomocą papierka lakmusowego; pH > 7.5)

jeden raz w roku

Sprawdzić działanie pompy obiegowej

jeden raz w roku

Odpowietrzyć instalację solarną

jeden raz w roku

Sprawdzić natęŜenie przepływu cieczy solarnej, przetłaczanej w obiegu solarnym

jeden raz w roku

Sprawdzić działanie termostatycznego zaworu mieszającego ciepłą wodę pitną

jeden raz w roku

Ewentualnie uzupełnić ilość cieczy solarnej

jeden raz w roku

Sprawdzić ilość wypuszczanej cieczy solarnej

jeden raz w roku

Odryglować zawór zwrotny

jeden raz w roku

Sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym

jeden raz w roku

Kolektor

Sprawdzić wzrokowo: kolektor, zamocowania kolektora oraz złącza przyłączeniowe

jeden raz w roku

Sprawdzić stan zabrudzenia uchwytów i elementów składowych kolektora oraz prawidłowość ich osadzenia

jeden raz w roku

Sprawdzić, czy nie została uszkodzona izolacja cieplna przewodów rurowych

jeden raz w roku

Regulator solarny

Sprawdzić działanie pompy (uruchomić/wyłączyć, automatyka)

jeden raz w roku

Sprawdzić prawidłowość wskazań czujników temperatury

jeden raz w roku

Przewód cyrkulacyjny/dogrzewanie

Sprawdzić pompę cyrkulacyjną

jeden raz w roku

Sprawdzić nastawienie programatora czasowego

jeden raz w roku

Dogrzewanie: czy zapewnia ono uzyskiwanie Ŝądanej temperatury wyłączenia?

jeden raz w roku

Biwalentny solarny podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej/ podgrzewacz zasobnikowy wody pitnej/
kombinowany podgrzewacz zasobnikowy

Wyczyścić podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody (w przypadku kombinowanych podgrzewaczy
zasobnikowych: tylko podgrzewacz wody pitnej)

jeden raz w roku

Sprawdzić i ewentualnie wymienić magnezową anodę ochronną

jeden raz w roku

Ewentualnie sprawdzić anodę prądu obcego

jeden raz w roku

Ewentualnie odpowietrzyć wymiennik ciepła

jeden raz w roku

Sprawdzić szczelność przyłączy

jeden raz w roku

Data

Zleceniodawca

Podpis/pieczęć

Data

Zleceniobiorca

Podpis/pieczęć
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Usuwanie usterek

PoniŜej zamieszczone tabele informują o moŜliwych usterkach
podczas pracy instalacji solarnej, ich przyczynach i o sposobach
usuwania.
Wszystkie prace przy systemach solarnych firmy Vaillant (montaŜ, konserwacja, naprawy, itd.) mogą wykonywać tylko autoryzowane zakłady instalatorskie.

Niebezpieczeństwo!
Nigdy nie wolno samemu usuwać usterek w systemie solarnym. NaleŜy rozumieć, Ŝe nieprawidłowo przeprowadzone prace mogą stanowić zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia człowieka. W przypadku
pojawienia się usterek powinno się zasięgnąć porady w autoryzowanym zakładzie instalatorskim.

Zaleca się zawarcie umowy na przeprowadzanie prac konserwacyjnych.

Usterka

Przyczyna

Pompa nie pracuje, chociaŜ kolektor jest 1. Brak zasilania elektrycznego
cieplejszy niŜ podgrzewacz zasobnikowy
(ani nie słychać hałasu pracującego silni- 2. Nastawiono zbyt duŜą róŜnicę temperaka, ani nie moŜna wyczuć jakichkolwiek
tur, albo nie reaguje regulator
drgań).

Usunięcie usterki

Sprawdzić przewody elektryczne i bezpieczniki.
• Sprawdzić regulator
• Sprawdzić czujniki temperatury
• Zmniejszyć róŜnicę temperatur

3. Została osiągnięta maksymalna tempera- • Sprawdzić nastawy
tura
4. Zablokowany osadami wałek pompy w ło- Przełączyć na chwilę pompę na maksymalŜyskach
ną prędkość obrotową lub odblokować wirnik
w łoŜyskach; włoŜyć wkrętak w rowek i spróbować obrócić wałek ręcznie.
5. Zabrudzona pompa

• Wymontować i oczyścić pompę
• Zamknąć ogranicznik natęŜenia przepływu oraz kulowy zawór kurkowy

6. Uszkodzona pompa

Wymienić pompę

7. Nieprawidłowo nastawiono natęŜenie
przepływu cieczy solarnej

Sprawdzić i ewentualnie skorygować nastawę.

Pompa pracuje, ale z kolektora nie doW systemie przewodów rurowych znajduje
pływa (juŜ więcej) ciecz solarna (pompa się powietrze.
nagrzewa się)
(temperatury na zasilaniu i na powrocie
obiegu solarnego są identyczne lub temperatura wody w podgrzewaczu zasobnikowym albo w ogóle nie wzrasta, albo
podnosi się tylko bardzo wolno).

Sprawdzić ciśnienie w instalacji solarnej.
Włączać pompę w sposób uderzeniowy
z maksymalną mocą. Otworzyć odpowietrzniki przy kolektorze, przy pompie oraz przy
kombinowanym podgrzewaczu zasobnikowym i odpowietrzyć system. Odpowietrzyć
zawór zwrotny.
JeŜeli nie uzyska się poprawy, to sprawdzić
sposób rozprowadzenia przewodów rurowych, czy przypadkiem gdzieś nie potworzyły się ich załamania oraz czy nie przebiegają
one z nagłymi lokalnymi wzniosami i obniŜeniami (np. na występach belek lub przy omijaniu przewodów wodnych). Zmienić sposób
rozprowadzenia przewodów rurowych lub
załoŜyć dodatkowe odpowietrzniki.
Jeśli instalacja juŜ przedtem pracowała i teraz
ponownie ją napełniono cieczą solarną, to
naleŜy sprawdzić automatyczny odpowietrznik. Odkręcić kołpak zabezpieczający i za
pomocą przytępionej szpilki sprawdzić, czy
ruch pływaka jest wystarczająco swobodny.
Jeśli pływak zakleszcza się, to naleŜy wymienić odpowietrznik.
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Usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Pompa włącza się zbyt późno oraz zbyt
wcześnie przestaje pracować.

Nastawiono zbyt duŜą róŜnicę temperatur
Zmniejszyć róŜnicę temperatur.
między kolektorem i podgrzewaczem zasobnikowym.

Usunięcie usterki

Pompa włącza się, a następnie po krótkim czasie zatrzymuje się z powrotem.
Taka sytuacja powtarza się kilkakrotnie,
aŜ wreszcie instalacja zaczyna funkcjonować. Wieczorem moŜna zaobserwować te same objawy.

Nastawiona w regulatorze róŜnica temperatur jest zbyt mała, lub nastawiono zbyt wysoki
stopień prędkości obrotowej pompy.
NatęŜenie promieniowania słonecznego nie
jest wystarczające, aby nagrzać całą sieć
przewodów rurowych.

Instalacja pracuje w trybie taktowania.

Nieprawidłowe usytuowanie czujnika tempe- Umieścić czujnik temperatury kolektora na
ratury kolektora.
zasilaniu.
Izolować cieplnie czujnik temperatury kolektora.

Manometr wskazuje spadek ciśnienia
w instalacji solarnej.

Krótko po napełnieniu instalacji solarnej spadek ciśnienia jest normalnym objawem, gdyŜ
powietrze nie zdąŜyło się jeszcze z niej wydostać.
Jeśli jednak potem ponownie dochodzi do
spadku ciśnienia w instalacji, to moŜe to być
spowodowane pojawieniem się w niej pęcherzyków powietrza, które wytworzyły się
później. Ponadto podczas normalnej pracy
instalacji solarnej, w zaleŜności od temperatury ciśnienie moŜe się wahać w granicach
od 0.2 do 0.3 bara.
Gdy ciśnienie spada w instalacji w sposób
ciągły, to oznacza to, Ŝe obiegu solarnym
jest gdzieś nieszczelne miejsce; przede
wszystkim moŜe ono znajdować się polu kolektorów.

Sprawdzić, czy cała sieć przewodów rurowych jest w pełni izolowana cieplnie. Zwiększyć nastawioną w regulatorze róŜnicę temperatur.

Najpierw sprawdzić wszystkie połączenia
śrubowe, dławnice w suwakach odcinających
oraz przyłącza gwintowane i wreszcie na
koniec wszystkie miejsca lutowania.
Sprawdzić pole kolektorów i ewentualnie
wymieć w nim pojedynczą rurę lub cały kolektor.

Nie dopasowano ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym i w rezultacie w systemie
wytworzyła się próŜnia.
Pompa zbyt mocno hałasuje.

1. Powietrze w pompie

Odpowietrzyć pompę

2. Niewystarczające ciśnienie w instalacji

Zwiększyć ciśnienie w instalacji

Instalacja zbyt mocno hałasuje. W pierw- 1. Ciśnienie w instalacji solarnej jest zbyt
Zwiększyć ciśnienie w instalacji
szych dniach po napełnieniu instalacji jest
małe. Pompa zasysa powietrze przez odpowietrznik
to normalny objaw. W przypadku późniejszego pojawienia się hałasu mogą tego 2. Nastawiono zbyt wysoką wydajność
Nastawić niŜszy stopień prędkości obrotowej
być dwie ewentualne przyczyny:
pompy
pompy
Regulator auroMATIC 620/2 wyświetla
komunikat np. taki: „auroMATIC 620/2
Ausfall Sensor VF1” lub VF2
(“auroMATIC 620/2 czujnika VF1”)

Uszkodzony czujnik temperatury
Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika

Wymienić czujnik temperatury
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Usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Nocą wychładza się podgrzewacz zasob- 1. Zablokował się zawór zwrotny
nikowy. Po wyłączeniu pompy na powrocie i na zasilaniu obiegu solarnego są
róŜne temperatury, nocą temperatura kolektora jest wyŜsza, niŜ temperatura powietrza.

Usunięcie usterki

1. Sprawdzić połoŜenie niebieskiego chwytu.
2. Sprawdzić szczelność zaworu zwrotnego
(zakleszczony element zamykający,
cząstki brudu na powierzchni uszczelniającej).
3. Nie przyłączać solarnego wymiennika ciepła bezpośrednio, lecz przewody doprowadzające przeciągnąć najpierw w dół,
a dopiero potem skierować je w górę do
kolektora (syfon wspomaga działanie zaworu zwrotnego) lub załoŜyć dwudrogowy
zawór, który zostanie równocześnie połączony z pompą.

2. Cyrkulacja jednorurowa przy krótkich sie- Zamontowanie zaworu zwrotnego (moŜliwie
ciach połączeń rurowych z niewielką stra- blisko kombinowanego podgrzewacza zatą ciśnienia
sobnikowego).
Nie funkcjonuje dogrzewanie. Kocioł
grzewczy pracuje bardzo krótko, potem
się wyłącza i ponownie włącza. To powtarza się często, dopóki podgrzewacz
zasobnikowy nie osiągnie zadanej wartości temperatury.

1. Powietrze w wymienniku ciepła wykorzy- Odpowietrzyć wymiennik ciepła wykorzystystywanym do dogrzewania wody pitnej.
wany do dogrzewania wody pitnej.

Po dłuŜszym okresie czasu pracy instalacji wzrasta róŜnica temperatur w obiegu solarnym powyŜej 18 K.

Zabrudzenia lub osady kamienia kotłowego Wyczyścić wymiennik ciepła kwasem octow wymienniku ciepła.
wym.

Wypływa zimna lub tylko nieznacznie
podgrzana woda.

1. Zamieniono nawzajem przyłącze zimnej Zatrzymać doprowadzanie zimnej wody,
i ciepłej wody przy podgrzewaczu zasob- a potem spuścić wodę z podgrzewacza zanikowym
sobnikowego poprzez jego przyłącze wody
pitnej. Jeśli przyłącza podgrzewacza nie zostały zamienione, to wypłynie tylko kilka litrów
wody. Potem na wlot przewodu rurowego do
poboru ciepłej wody pitnej oddziałuje otaczające powietrze i dalsze opróŜnianie nie jest
moŜliwe. Jeśli natomiast poprzez przyłącze
ciepłej wody pitnej podgrzewacz opróŜni się
całkowicie, to oznacza to, Ŝe przyłącza zostały nawzajem zamienione. NaleŜy je teraz
połączyć z odpowiednimi przewodami odwrotnie.

2. Zbyt mała powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła

Porównać parametry kotła grzewczego oraz
podgrzewacza zasobnikowego podane przez
ich producentów.
Ewentualnie problem będzie moŜna rozwiązać przez nastawienie wyŜszej temperatury
zasilania przy kotle grzewczym.

2. Termostatyczny zawór mieszający ciepłą Zwiększyć nastawę.
wodę jest nastawiony zbyt nisko
Sprawdzić izolację cieplną.
Uzysk energii solarnej jest nadzwyczaj
mały.

Izolacja przewodów rurowych jest zbyt cien- Sprawdzić projekt instalacji solarnej (wielka lub nieprawidłowa. MoŜliwe, Ŝe instalację kość pola kolektorów, zacienienie kolektosolarną zaprojektowano niewłaściwie.
rów, długości przewodów rurowych); ewentualnie zmodyfikować instalację.
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WaŜne akty prawne

Przy projektowaniu i przy montaŜu instalacji naleŜy przestrzegać następujących norm, przepisów i wytycznych.
Rozporządzenie w sprawie oszczędzania
energii (EnEV)
Rozporządzenie w sprawie ochrony ciepła prowadzącej do oszczędzania energii oraz w sprawie oszczędnej energetycznie techniki wykonywania instalacji w budynkach.
DIN EN 12828
Systemy grzewcze w budynkach – planowanie
instalacji do przygotowywania ciepłej wody pitnej oraz instalacji grzewczych; niemiecka wersja: EN 12828:2003.
DIN 1055
ZałoŜenia do obciąŜeń w budowlach.
DIN 18338
Prace dekarskie i uszczelnianie dachów.
DIN 18339
Prace blacharsko-instalatorskie.
DIN 18451
Prace na rusztowaniach.
prEN ISO 9488
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – terminologia (ISO/DIS 9488; 1995.
DIN EN 12975-1
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – kolektory, część 1: wymagania
ogólne.
DIN EN 12975-2
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – kolektory, część 2: metody badań
(zawiera poprawki AC:2002.
DIN V ENV 1991-2-3 eurokod 1
DIN V ENV 1991-2-4 eurokod 1
EN 12976-1
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – wstępnie przygotowane instalacje,
część 1: wymagania ogólne.
EN 12976-2
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – wstępnie przygotowane instalacje,
część 2: metody badań.
ENV 12977-1
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – wstępnie przygotowane instalacje,
przystosowane do wymagań klientów, część 1:
wymagania ogólne.
ENV 12977-2
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – wstępnie przygotowane instalacje,
przystosowane do wymagań klientów, część 2:
metody badań.

ENV 12977-3
Termiczne instalacje solarne i ich elementy
składowe – wstępnie przygotowane instalacje,
przystosowane do wymagań klientów, część 3:
badania wydajności podgrzewaczy zasobnikowych ciepłej wody przeznaczonych do instalacji
solarnych.

DIN EN 1717
Ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami
i ogólne wymagania w zakresie urządzeń zabezpieczających, przeznaczonych do ochrony
wody pitnej przed zanieczyszczeniami spowodowanymi cofaniem się wody, wybór urządzeń
zabezpieczających do wody pitnej.

ISO 9459
Instalacje solarne – systemy do przygotowywania ciepłej wody.

EN 60335
Niezawodność urządzeń elektrycznych do uŜytku domowego i podobnego przeznaczenia.

ISO/TR 10217
Wydanie: 1989-09, Energia solarna; wodne
systemy grzewcze; wytyczne w zakresie doboru materiałów pod kątem korozji wewnętrznej.

DIN VDE 0100
Budowa elektrycznych przyrządów warsztatowych.

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z 29 maja 1997 w sprawie
dostosowania przepisów prawnych państw
członkowskich w zakresie urządzeń ciśnieniowych.
Uregulowania techniczne w zakresie instalacji gazowych
DVGW-TRGI
DVGW, Arkusz roboczy G 670
Paleniska gazowe i mechaniczne urządzenia
odpowietrzające.
DVGW, Arkusz roboczy W 551
Instalacje do przygotowywania ciepłej wody
pitnej i instalacje sieci przewodów rurowych do
rozprowadzania ciepłej wody pitnej; przedsięwzięcia techniczne, prowadzacie do zmniejszenia rozwoju legionelli. Projektowanie, budowa, eksploatacja i modernizacja instalacji do
przygotowywania ciepłej wody pitnej.
DVGW, Arkusz roboczy W 552
Instalacje do przygotowywania ciepłej wody
pitnej i instalacje sieci przewodów rurowych do
rozprowadzania ciepłej wody pitnej; przedsięwzięcia techniczne, prowadzacie do zmniejszenia rozwoju legionelle; modernizacja i eksploatacja.
DIN 1988
Uregulowania techniczne w zakresie instalacji
do przygotowywania ciepłej wody pitnej.
DIN 4753
Podgrzewacze ciepłej wody pitnej oraz instalacje do podgrzewania wody pitnej i przemysłowej.
pr DIN EN 12897
Zaopatrzenie w wodę – ustalenia w zakresie
pośrednio ogrzewanych, nieprzewietrzanych
(zamkniętych) instalacji do przechowywania
ciepłej wody.
EN 806
Uregulowania techniczne w zakresie instalacji
do przygotowywania ciepłej wody pitnej.

DIN V VDE V 0185
Budowa instalacji odgromowych.
VDE 0190
Kompensacja głównego potencjału instalacji
elektrycznych.
DIN 18382
Elektryczne instalacje kablowe i przewodowe
w budynkach.
DIN 4807
Naczynia wzbiorcze.
DIN EN 1057
Miedź i stopy miedzi - rury bez szwu o przekroju kołowym na przewody wodne i gazowe w instalacjach sanitarnych i grzewczych.
Ustawa o chemikaliach
DIN VDE 0100
Budowa silnoprądowych instalacji elektrycznych
z napięciami znamionowymi do 1 000 V.
DIN EN 12831
Instalacje grzewcze w budynkach.
DIN 4109
Ochrona przed hałasem w budownictwie wysokim.
VDI 2035
Zapobieganie powstawaniu szkód w instalacjach do podgrzewania wody i w instalacjach
grzewczych; osadzanie się kamienia kotłowego
w instalacjach do podgrzewania wody i w instalacjach grzewczych.
VDI 6002
Solarne podgrzewanie wody pitnej.
DVGW, Arkusz roboczy GW2
Łączenie miedzianych przewodów rurowych
w instalacjach gazowych i wodnych.
DVGW G 631
MontaŜ rzemieślniczych urządzeń zasilanych
gazem.
DVGW G 634
MontaŜ urządzeń gazowych w kuchniach
przemysłowych.
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6 Załącznik
Numery telefonów

Infolinia firmy Vaillant
Doradztwo dla firm projektowych, instalacyjnych i serwisowych
tel. 0 801 804 444 lub 0 22 323 01 50 ( dla uŜytkowników telefonów komórkowych)
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