
Zabezpieczanie kolektorów 
 
1. naczynia wzbiorcze – przejmują nadmiar glikolu, dzięki czemu wyrównują ciśnienie w instalacji solarnej. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno przejąć odpowiednią ilość powiększającego się płynu solarnego. 

2. zawór bezpieczeństwa – kontroluje ciśnienie w instalacji, nie dopuszcza do przekroczenia ciśnienia 

maksymalnego. Powinien zadziałać kiedy naczynie przeponowe się zapełni, wtedy zawór bezpieczeństwa 

upuszcza ciśnienie z instalacji. 

3. chłodzenie odwrócone (rewersyjne) kolektorów płaskich – kiedy temp wody w zasobniku jest duża, 

nawet pow 90 stopni, a na kolektorach jest niższa, wtedy następuje odwrócony przepływ, czyli pompa 

solarna pracuje , transportując ciepło z zasobnika cwu na kolektory , wtedy zostaje wychładzana woda w 

zbiorniku cwu i ciepło zostaje oddane przez kolektor do otoczenia na zewnątrz, dzięki czemu 

zabezpieczamy instalację i przygotowujemy ją na następny dzień do pracy. Specjalnie wychładzamy wodę 

w zbiorniku, jeśli jej wartość  temp jest zbyt duża.  

4. stosowanie systemów suchych, tzw drain back – zastosowany jest zbiornik na czynnik solarny.W 

przypadku kiedy instalacja nie pracuje, bo jest już nagrzana woda w zbiorniku cwu, glikol stoi w rurach, 

także w kolektorach na dachu. Wtedy glikol spływa z kolektorów do zbiornika drain back, kolektory zostają 

puste. Kiedy następnie instalacja jest gotowa do pracy, i grzania wody, glikol zostaje wypchnięty ze 

zbiornika drain back do instalacji i znów kolektory się napełniają glikolem, słońce go grzeje i potem glikol 

oddaje ciepło do instalacji cwu.  

5. technologia thermprotect – system ten aktywnie zapobiega przegrzewaniu instalacji solarnej. Polega 

na pokryciu absorbera dodatkową warstwą substancji (tlenkiem wanadu) która pod wpływem podwyższonej 

temp zmienia swoją strukturę , zwiększając zdolność do oddawania, odbijania ciepła, ograniczając moc 

kolektorów. Czyli jest to warstwa która przy dużym nasłonecznieniu odbija dużo promieni słonecznych, nie 

dopuszczając do przegrzania glikolu i instalacji. W temperaturze poniżej 70 stopni nie stanowi żadnej 

bariery dla promieni słonecznych. Jeśli temp wzrośnie powyżej 70 stopni zaczyna odbijać coraz więcej 

promieniowania słonecznego, nie dopuszczając do przegrzania kolektora.  

6. funkcje sterownika OPTIflow – dostosowanie optymalnego przepływu glikolu do warunków panujących 

w instalacji, czyli przepływ zostaje przez sterownik zmniejszony lub zwiększony w 

zależności od temp instalacji. 

7. bezpiecznik termiczny  (ten co macie zdjęcie) – zbudowany jest ze specjalnych 

kompozytów o specyficznym przewodnictwie cieplnym. Eliminuje to straty ciepła w 

normalnym zakresie pracy od 20-100 stopni C. Jego aktywacja następuje jeśli przy 

wzroście między 140 -160 stopni C. Przy tych temp ciepło zbyt duże zostaje 

wypromieniowane przez ten bezpiecznik do atmosfery, przez radiator  

 

Reszta informacji zawarta jest pod linkiem: 

http://www.instsani.pl/495/zabezpieczanie-kolektorow 


