
1 

INSTRUKCJAOBSŁUGI INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

( załącznik nr.1 do protokołu odbioru technicznego instalacji kolektorów słonecznych) 

INSTRUKCJA JEST DOKUMENTEM PRZEZNACZONYM DO ZAPOZNANIA  I STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ 

W NIEJ ZAWARTYCH PRZEZ OSOBY UŻYTKUJĄCE INSTALACJE SOLARNE ZAINSTALOWANE W DOMACH 

MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE PUŁTUSK W RAMACH PROGRAMU „ 

CHWYĆ SWÓJ PROMYK SŁOŃCA” (RAZEM 8 STRON) 

 

1.  Informacje ogólne.   

 Kolektor słoneczny jest urządzeniem do przetwarzania ciepła z promieniowania słonecznego na 

ciepło czynnika grzewczego (glikolu) za pośrednictwem rurowego wymiennika ciepła. Wykonany system 

instalacji solarnej w ramach niniejszego zamówienia służy do podgrzewania wyłącznie ciepłej wody 

użytkowej. 

 

2.  Kolektor  

 Kolektor słoneczny płaski Vitosol 200F/ Vitosol 200T powstał z myślą o zapewnieniu maksymalnej 

sprawności pracy. Zastosowanie specjalnej szyby/ rury próżniowej zwiększa przepuszczalność 

promieniowania słonecznego, a tym samym ilość ciepła wytwarzanego przez absorber. Absorber zbudowany 

jest z blachy miedzianej oraz przewodów miedzianych łączonych ze sobą. 

 W kolektorach słonecznych w pewnych warunkach mogą występować wysokie temperatury i duże 

ciśnienie, w związku z tym wszelkiego rodzaju prace na instalacji powinny być wykonywane przez fachową 

firmę. W słoneczny dzień użytkowania kolektorów mogą one rozgrzać się do wysokiej temperatury  

(szczególnie w okolicach kolektora lub złączy).Występuje niebezpieczeństwo poparzenia. Prace na 

układzie można przeprowadzać tylko w czasie, gdy nie występuje promieniowanie słoneczne. W przypadku 

wysokich temperatur w kolektorze mogą wystąpić również wysokie temperatury na odpowietrzniku. 

Występuje niebezpieczeństwo poparzenia. Przed pracami przy kolektorze należy odczekać do momentu gdy 

temperatura kolektora obniży się do takiej,  przy której nie dojdzie do oparzenie palców czy dłoni. 

 

3.  Zasobniki ciepłej wody użytkowej. 

 Pionowe podgrzewacze pojemnościowe o pojemnościach: 200 l, 250 l, 300 l, 400 l, 500 l 

(dwuwężownicowe) oraz 140 l, 200 l, 300 l, 400 l, 500 l, 450/150 l, 800/200 l (jednowężownice) są 

urządzeniami przeznaczonymi do podgrzewania wody  i przechowywania jej w stanie nagrzanym. Zbiornik 

podgrzewacza wykonany jest z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej (z zamontowaną 

grzałką elektryczną w wybranych zestawach montażowych zgodnie z dokumentacją przetargową), anodą 

magnezową (jako zabezpieczenie antykorozyjne) i wbudowanym termometrem. Zasobniki są izolowane 

sztywną pianką poliuretanową/polistyrenową o grubości 50 mm. Zewnętrzna obudowa zasobników 

wykonana jest z tworzywa. Uzyskuje się przez to podwyższoną odporność na zabrudzenia i uszkodzenia 

mechaniczne. Ogrzanie ciepłej wody użytkowej przebiega w 2-systemowych układach: przez instalację 

solarną i np. kocioł grzewczy. Podgrzewacz wyposażony jest standardowo w dwa wymienniki (wężownice). 

Dolny wymiennik podłączony jest do instalacji solarnej, a górny do tradycyjnego źródła ciepła, jakim 

najczęściej jest kocioł grzewczy. 

Przy zasobnikach jednowężownicowych ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych odbierane i 

gromadzone jest w zasobniku solarnym (nowomontowanym) i przetłaczane za pomocą pompki 

cyrkulacyjnej do zasobnika istniejącego do wymaganej temperatury. Dogrzewanie c.w.u. następuje w sposób 

istniejący: poprzez kocioł grzewczy w istniejącym zasobniku ciepłej wody użytkowej. 
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4.  Grupa pompowa 

 

 Grupa pompowa to urządzenie zapewniające i regulujące obieg cieczy solarnej (mieszanina glikolu 

propylenowego) pomiędzy kolektorami słonecznymi a zbiornikiem. W skład grupy pompowej wchodzą 

następujące urządzenia w systemowej obudowie: 

1. Zawór kulowy na rurociągu zasilającym. 

2. Zawór bezpieczeństwa 6 bar. 

3. Grupa z manometrem. 

4. Pompa obiegowa WILO  

5. Elektroniczny przepływomierz 

6. Zawory do napełniania i opróżniania instalacji solarnej 

7. Sterownik z 4 czujnikami temperatury 

8. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

9. Obudowa termoizolacyjna. 

 

 

5. Napełnienie i uruchomienie instalacji. 

 

 Instalację należy napełniać nośnikiem ciepła, który jest roztworem wodnym glikolu propylenowego 

o temperaturze krystalizacji -35°C z dodatkiem inhibitorów chroniących instalacje przed korozją. Instalacji 

obiegu solarnego nie wolno napełniać wodą. 

 

Uwaga!!! Wymienionych wyżej nośników ciepła nie wolno rozcieńczać wodą. 

 

 

 

6. Sterownik elektroniczny G-422 

 

 Sterownik jest samodzielnym blokiem regulacyjnym przeznaczonym do sterowania pompami 

obiegowymi i innymi urządzeniami, które występują w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Sterownik  

G-422 posiada 4 czujniki temperatury, które w zależności od wyboru jednej z wielu możliwych wersji 

programowych sterownika, należy rozmieścić w odpowiednich miejscach pomiarowych temperatury 

zaznaczonych na różnych schematach technologicznych instalacji (patrz: G-422 instrukcja obsługi). 
 
 
6.1 Pierwsze uruchomienie sterownika 

 

Po podłączeniu sterownika do źródła zasilania, sterownik zostanie włączony w trybie czuwania, 

powoduje to świecenie diody. W trybie tym wyświetlacz LCD zostanie lekko podświetlony, a na ekranie 

wyświetlona zostanie aktualna wersja oprogramowania sterownika. Gdy sterownik znajduje się w stanie 

czuwania, można go włączyć za pomocą przycisku.            Podczas normalnej pracy sterownika w 

każdej chwili możliwe jest wprowadzenie go ponownie w stan czuwania przyciskając przycisk  

 W stanie czuwania wyłączone są wszystkie wyjścia oraz dźwiękowa sygnalizacja alarmów. 
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UWAGA! Pierwsze uruchomienie sterownika w normalny tryb pracy powoduje kalibracje 

klawiatury i czujników temperatury. W czasie kalibracji zakazane jest jakiekolwiek dotykanie klawiatury 

sterownika, spowodować to może nieprawidłową pracę sterownika. 

 

 

6.2 Opis klawiatury\przycisków sterownik 

 

 

UWAGA! Silne zabrudzenie wyświetlacza oraz klawiatury może powodować nieprawidłowe 

funkcjonowanie przycisków.  

 

 

6.3 Obsługa sterownika 
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6.4 Opis parametrów sterownika (Ustaw. parametrów) 

 

Parametr  Opis  Zakres  Nastawy 

fabryczne  

Typ kolektora 

słonecznego  

Parametr umożliwia wybór typu kolektora słonecznego ( płaski lub 

rurowy).  

Przy wyborze typu kolektora na rurowy, w godzinach 8.00-17.00 co 

godzinę ( o każdej pełnej godzinie), na 1 minutę uruchamia się pompa 

kolektorowa. Ponieważ czujnik temperatury umieszczony jest u dołu 

kolektora, dlatego szczególnie w przypadku niskich temperatur 

zewnętrznych, temperatura wewnątrz kolektora może odbiegać od 

temperatury wskazywanej przez czujnik. Jeżeli czujnik T1 uzyska 

temperaturę wymaganą do pracy instalacji praca pompy P będzie 

kontynuowana.  

Płaski / 

Rurowy  

Płaski  

Różnica temp. 

T1, T2 włącz. 

pompy 

kolektorów  

Parametr ten określa warunek włączania i wyłączania pompy 

kolektorowej. Jeżeli temperatura kolektorów słonecznych T1 jest 

większa niż suma parametru „Różnica temp. T1, T2 włącz. pompy 

kolektorów” i temperatury wody w podgrzewaczu T2, pompa 

kolektorowa włączy się.  

4 - 5ºC  6ºC  

Różnica temp. 

włączenia 

dod. pompy, 

zawor  

Parametr ten stosowany jest do sterowania w bardziej rozbudowanych 

układach, dlatego jego opis znajduje się w punkcie 7 tylko dla 

wybranych urządzeń zewnętrznych.  

2 - 15ºC  5ºC  

Max. temp.T2 

wyłączenia 

pompy 

kolektorów  

Parametr skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym w dolnej części 

podgrzewacza. Parametr określa maksymalną dopuszczalną temperaturę 

wody w podgrzewaczu mierzoną przez czujnik T2, do której pracują 

pompy kolektorów słonecznych.  

10 - 85ºC  65ºC  

Min. temp. T3 

uruchomienia 

pompy kotła  

Parametr wykorzystywany w schematach 6 i 14. Określa on minimalną 

temperaturę kotła (czujnik T3) dla załączenia pompy kotłowej.  

10 - 85ºC  41ºC  

Min. temp. T4 

włączenia 

pompy 

cyrkulacyjnej 

Parametr skojarzony z czujnikiem T4 umieszczonym w górnej części 

podgrzewacza. Określa minimalna temperaturę wody w podgrzewaczu 

(czujnik T4) wymaganą do załączenia pompy cyrkulacyjnej. Parametr 

zabezpiecza podgrzewacz wody przed całkowitym wychłodzeniem.  

10 - 85ºC  35ºC  

Max. temp. 

T4 wyłączenia 

źródła ciepła  

Maksymalna temperatura wyłączenia dodatkowego źródła ciepła typu 

kocioł, grzałka elektryczna lub pompa ciepła. Parametr ten 

wykorzystywany jest w bardziej rozbudowanych schematach. Z uwagi 

na różną funkcję w poszczególnych schematach instalacji, opis jego 

funkcji znajduje się w punkcie 4 tylko dla wybranych urządzeń 

zewnętrznych.  

10 - 85ºC  50ºC  

Max. temp. 

wody grzana 

z kotła C  

Parametr wykorzystywany tylko w schemacie 14. Określa on 

maksymalną temperaturę wody mierzoną przez czujnik T4 dla pracy 

pompy C współpracującej z obiegiem wody grzewczej kominka lub 

kotła na paliwo stałe.  

10 - 85ºC  60ºC  

Regulacja 

obrotów 

pompy 

kolektorów  

Regulacja obrotów pompy kolektorów słonecznych P. Włączenie opcji 

regulacji pompy kolektorów słonecznych powoduje płynną zmianę 

obrotów pompy kolektorów. Przy wyłączonej opcji regulacji prędkości 

pompy kolektorowej, sterownik będzie uruchamiał pompę na zasadzie 

włącz/wyłącz.  

UWAGA! Włączenie opcji regulacji obrotowej pompy może 

powodować głośniejszą pracę pompy kolektorów P, co należy 

traktować, jako zjawisko normalne.  

Tak / Nie  Tak  

Tryb pracy 

pompy 

cyrkulacyjnej  

Opcja pracy pompy cyrkulacyjnej. Opcja ta dotyczy tylko schematów z 

podłączoną pompą cyrkulacji wody użytkowej.  

Parametr określa tryb pracy pompy cyrkulacyjnej C w nastawionych 

Ciągła / 

Przerywan

a  

Przeryw.  
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godzinach w opcji „Program czasowy C”:  

- Ciągła - pompa cyrkulacyjna C pracuje w trybie ciągłym,  

- Przer. (Przerywana) - pompa cyrkulacyjna C pracuje w trybie 

cyklicznym (10 minut włączona, 10 minut wyłączona).  

Moc kolekt. 

wyłącz. kotła, 

grzałki, 

pompy ciepła  

Parametr wykorzystywany w schematach instalacji 3, 4, 5 i 14. 

Sterownik powoduje wyłączenie dodatkowego urządzenia grzewczego 

(kocioł, grzałka, pompa ciepła) przy przekroczeniu nastawionego 

parametru mocy kolektorów.  

W celu wyeliminowania zbyt częstych cyklicznie włączeń i wyłączeń 

urządzenia grzewczego przy chwilowych zmiennych warunkach 

nasłonecznienia, sterownik uwzględnia zwłokę (10 minut) w wyłączeniu 

i ponownym załączeniu urządzenia grzewczego.  

100 - 

3000W  

1500W  

Ochrona 

przed 

przegrzaniem 

kolektorów  

Parametr definiuje włączenie lub wyłączenie funkcji przeciw 

przegrzaniu kolektorów słonecznych.  

Włączenie funkcji powoduje włączenie pompy kolektorów słonecznych 

P, gdy temper

T2 w podgrzewaczu „Max.temp.T2 wył. ochrony przegrz. 

kolektorów” pompa kolektorów P wyłączy się. Funkcja działa pomimo 

przekroczenia w podgrzewaczu wody temperatury maksymalnej „Max. 

temp.T2 wyłączenia pompy kolektorów”.  

Tak / Nie  Nie  

Max. temp. 

T2 wył. 

ochrony 

przegrz. 

kolektorów  

Parametr określa maksymalną temperaturę wody w podgrzewaczu, do 

której pracują pompy kolektorowe, gdy aktywna jest funkcja „Ochrona 

przed przegrzaniem kolektorów”.  

60 - 80ºC  80ºC  

Ochrona 

przed 

zamrożeniem 

kolektorów  

Parametr stosowany w krajach gdzie nośnikiem ciepła w układzie z 

kolektorami słonecznymi jest woda.  
Parametr definiuje włączenie lub wyłączenie funkcji przeciw 

zamrożeniu kolektorów słonecznych.  

Włączenie funkcji powoduje włączenie pompy kolektorów słonecznych 

P, gdy temperatura w podgrzewaczu wody mierzona przez czujnik T2 

nastawionej temperatury w opcji Nośnik ciepła. Po obniżeniu 

temperatury na kolektorach niż nastawiona temperatura w opcji Nośnik 

Ciepła - pompa kolektorów słonecznych wyłączy się.  

UWAGA! Oryginalny nośnik ciepła (bez domieszki wody) jest 

niezamarzający, więc nie ma konieczności włączania funkcji 

„Ochrona przed zamrożeniem kolektorów”.  

Tak / Nie  Nie  

Wybór 

priorytetu 

grzania  

Parametr definiuje wybór priorytetu grzania w schematach z dwoma 

odbiornikami ciepła ( np. podgrzewacz + basen).  

Wybór litery A powoduje nadrzędne grzanie basenu lub dodatkowego 

podgrzewacza. Przy braku warunków dla grzania basenu lub 

dodatkowego podgrzewacza nastąpi przełączenie na grzanie 

podgrzewacza solarnego.  

Wybór litery B powoduje nadrzędne grzanie podgrzewacza solarnego. 

Przy braku warunków dla podgrzewacza solarnego nastąpi przełączenie 

na grzanie basenu lub dodatkowego podgrzewacza.  

Litery A i B związane z wyjściami zaworu trójdrożnego.  

A / B  B  
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7. Obowiązki użytkownika: 

 

1. Podczas przestoju układu solarnego w kolektorze mogą wystąpić bardzo wysokie temperatury, a w 

układzie bardzo wysokie ciśnienia! Należy zachować ostrożność w przypadku przebywania ludzi w 

pobliżu instalacji kolektorów. Niedopuszczalne jest przebywanie dzieci w pobliżu baterii kolektorów 

słonecznych. Dotykanie instalacji kolektora może wówczas powodować poparzenia. 

 

2. Wszystkie komponenty kolektora są odporne na warunki panujące w czasie normalnej, codziennej 

eksploatacji. W przypadku braku rozbioru ciepłej wody lub planowanego przestoju układu solarnego 

dłuższego niż 2 dni, kolektory należy zabezpieczyć przykryciem w jasnym kolorze ewentualnie 

włączyć na sterowniku G-422 tryb urlopowy. W razie braku ww. przykrycia lub ustawienia planu 

pracy urlopowej kolektory wraz z całym układem mogą ulec przegrzaniu i uszkodzeniu. 

 

3. Użytkownik nie może odpowietrzać układu glikolowego, czynność grozi niekontrolowanym 

wyciekiem płynu solarnego oraz poparzeniem. 

 

7.1. Dopuszczalne (nieobowiązkowe) czynności użytkownika: 

 

1. Użytkownik może odśnieżać kolektory słoneczne. 

 

2. Użytkownik może zmywać powierzchnie szyby solarnej wodą z dodatkiem nie agresywnych 

środków myjących. W wyniku zabrudzenia powierzchni szyby kolektorów spowodowanych 

zanieczyszczeniami atmosferycznymi, zmiany w zdolności odbioru energii słonecznej nie mają 

praktycznie znaczenia (wahają się w granicach ok. 3%). Ponadto opady atmosferyczne czyszczą 

kolektory, zapewniając ich prawidłową pracę. Czynności te należy wykonywać wczesnym rankiem 

lub późnym wieczorem, gdy kolektory są chłodne. Nie należy myć nagrzanych kolektorów. 

 

8. Uwagi i wskazówki końcowe. 

1. Podczas użytkowania, serwisu oraz obsługi instalacji solarnej oraz wszystkich urządzeń z nią 

związanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad BHP. 

 

2. Podczas montażu, użytkowania, serwisu oraz obsługi urządzeń związanych z instalacja 

solarną należy bezwzględnie stosować się do zaleceń, dtr-ek i instrukcji obsługi producentów 

urządzeń, które były przekazywane przez wykonawców razem z montowanymi urządzeniami.  

Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z w/w instrukcjami i stosować się do zaleceń w nich 

zawartych.  

 

3. Pomieszczenie w którym zainstalowano podgrzewacz solarny może w czasie serwisu/awarii 

ulegać zalaniom. 

 

4. Instalacje centralnego ogrzewania na paliwo stałe powinny być wykonane w systemie z 

naczyniem otwartym chyba, że istniejący kocioł i instalacje spełniają wymagania pracy w systemie 

zamkniętym. 

 

5. Pomieszczenie, w którym zamontowano zbiornik solarny, zestaw pompowo-sterowniczy, 

pompy oraz elementy armatury zabezpieczającej, kontrolnej i pomiarowej powinno być 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności: dzieci, zwierząt, osób 

pod wpływem alkoholu i innych osób będących w nieświadomości o możliwych zagrożeniach.  

 

6. W przypadku wystąpienia wycieku roztworu glikolu z instalacji solarnej płyn należy zbierać w 

odpowiednie naczynia, unikając dostania się go do środowiska. Zebrany płyn należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych i oddać firmie serwisującej instalację solarną. 
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7. Zabrania się spożywania roztworu glikolu przeznaczonego do instalacji solarnej. Spożycie może 

grozić utratą zdrowia lub śmiercią. 

 

8. Istniejące pojemnościowe podgrzewacze (bojlery) należy odciąć i zdemontować z wyjątkiem 

instalacji w których projekt przewidywał pozostawienie istniejącego bojlera. Istnienie w instalacji 

dwóch bojlerów może być przyczyną wtórnego zanieczyszczenia ciepłej wody użytkowej 

mikroorganizmami, co w konsekwencji może spowodować u użytkowników choroby zagrażające 

zdrowiu i życiu. 

 

9. Należy zapewnić dokonywanie okresowej termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w 

celu likwidacji bakterii legionella. Dezynfekcję należy realizować poprzez podgrzanie wody w 

zasobniku solarnym powyżej 70°C raz w tygodniu, za pomocą istniejącego kotła lub grzałki 

elektrycznej. 

 

10. W czasie użytkowania instalacji solarnej w okresie letnim zawór odcinający górną wężownicę od 

instalacji centralnego ogrzewania powinien być zamknięty, otwarty zawór może powodować straty 

ciepła z zasobnika solarnego. 

 

11. W ramach obsługi i eksploatacji Użytkownik powinien czyścić filtr na rurociągu centralnego 

ogrzewania przynajmniej raz na 3 miesiące. (nr.27 na schemacie instalacji). 

 

12. W czasie ogrzewania zasobnika solarnego za pomocą instalacji centralnego ogrzewania  zawór 

odcinający górną wężownicę od instalacji centralnego ogrzewania powinien być otwarty, zamknięty 

zawór spowoduje, że woda w zasobniku solarnym nie będzie ogrzewana za pomocą instalacji 

centralnego ogrzewania. 

 

13. W czasie dużego promieniowania słonecznego (upały) temperatura na kolektorach może osiągnąć 

130°C, taka temperatura nie powoduje uszkodzeń instalacji solarnej, gdyż wszystkie jej elementy są 

do tego przystosowane. 

 

14. Uszkodzenia instalacji solarnej powstałe w wyniku działania siły wyższej np. pożary, zalania, burze, 

huragany, powodzie, wyładowania atmosferyczne, gradobicia, zmiany napięcia w instalacji 

elektrycznej itp. nie podlegają gwarancji. W przypadku w/w zdarzenia należy w miarę możliwości 

dokonać zabezpieczenia instalacji oraz dokonać wyłączenia z ruchu urządzania. 

 

15. Czyszczenie panela dotykowego sterownika za pomocą ścierki/szmatki powinno odbywać się po 

wyłączeniu sterownika z gniada wtykowego lub w sposób bezdotykowy, gdy włączony jest 

sterownik do gniazda wtykowego np. przedmuchy powietrzem, czyszczenie może spowodować 

zmianę zadanych parametrów instalacji a następnie awarię. 

 

16. W przypadku spadku ciśnienia glikolu w instalacji poniżej 1,5 bar niezwłocznie powiadomić serwis 

o awarii.( spadku ciśnienia obiegu glikolowego) 

 

17. Ponadto należy przynajmniej co 2 dni kontrolować ciśnienie na manometrze zegarowym 

znajdującym się w zespole pompowo-sterowniczym. 

 

 

18. W przypadku alarmu dźwiękowego wydawanego przez sterownik należy niezwłocznie 

poinformować serwis o awarii. 

 

19. W przypadku minimum 2 dniowej nieobecności połowy użytkowników w budynku należy 

załączać „funkcję urlopową” zapewniającą rozładowanie zasobnika solarnego w okresie nocnym. 

 

20. Wszelkie remonty, przeglądy, naprawy instalacji solarnej powinny być dokonywane przez 

wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w okresie gwarancyjnym 
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powyższe powinien wykonywać uprawniony Serwis Gwaranta. 

 

21. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wyżej wymienionych zaleceń. 

 

22. W przypadku wystąpienia awarii użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Inwestora. 
 

Właściciel budynku odbierający niniejszą instrukcję jest zobowiązany do przekazania: Instrukcji obsługi instalacji kolektorów 

słonecznych (8 stron), Instrukcja obsługi sterownika G-422, Instrukcja obsługi podgrzewacza solarnego oraz wszystkich 

informacji uzyskanych z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji kolektorów słonecznych pozostałym właścicielom 

budynku oraz użytkownikom budynku dopuszczonych do użytkowania instalacji solarnej oraz zobowiąże ich do stosowania 

się do wyżej wymienionych zaleceń. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zaleceń za powstałe szkody w 

mieniu, zdrowiu i życiu człowieka odpowiedzialność ponosi właściciel budynku. 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 


