
110

Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2012

Po czenie bezci nieniowego bufora cie-

p a z przep ywowym podgrzewaczem wody 

u ytkowej w modelu ROTEX Sanicube/

HybridCube sprawia, e ciep o magazyno-

wane jest nie w samej wodzie u ytkowej, 

a w warstwowym buforze wody grzewczej. 

Dzi ki temu, mo na znacznie zwi kszy

wspó czynnik sprawno ci kolektorów s o-

necznych, jak równie  korzy ci p yn ce z in-

stalacji. Pojemno  systemu wody u ytko-

wej jest wzgl dnie niewielka i w zale no ci 

od buforu wynosi tylko 19–29 l (dzi ki temu 

nie ma konieczno ci cyklicznego wygrzewa-

nia zbiorników – nie ma mo liwo ci powsta-

wania zagro e  bakteri  Legionelli). Z kolei 

czna pojemno  bufora solarnego wynosi 

300 lub 500 l. 

adnych szans 
na powstawanie kamienia
W momencie uruchomienia, zbiornik bufo-

rowy nape nia si  wod  wodoci gow . Woda 

ta nie znajduje si  pod ci nieniem, a podczas 

eksploatacji nie jest wymieniana ani zu y-

wana. Dlatego te  po stronie wodnej bufora 

do powstawania kamienia mo e doj  tylko 

w jednym momencie. Wyklucza to powstawa-

nie kamienia na grza ce oraz na wszystkich 

znajduj cych si  wewn trz bufora rurach 

wchodz cych w sk ad wymiennika ciep a. 

Po stronie wody u ytkowej wykonanego ze 

stali nierdzewnej wymiennika ciep a, ka-

mie  nie osadza si  na cianach wewn trz-

nych ze wzgl du na du  pr dko  przep y-

wu c.w.u.

Zbiorniki buforowe do systemu Solaris 

DRAIN BACK to dwuwarstwowa konstruk-

cja wykonana w ca o ci z tworzywa sztucz-

nego. Przestrze  pomi dzy zbiornikiem we-

wn trznym i zewn trznym jest w ca o ci 

wype niona piank  o wysokim wspó czyn-

niku izolacji cieplnej. We wn trzu, w za-

le no ci od wersji, znajduj  si  od dwóch 

do czterech wymienników ciep a wykona-

nych z elastycznych rur ze stali nierdzew-

nej. Zbiornik o pojemno ci 300 lub 500 litrów 

jest jednorazowo nape niany wod  wodoci -

gow  bez dodatku innych substancji. W mo-

du ach bufora solarnego wyra nie rozpozna

mo na dwie g ówne strefy: górna cz , za-

chowuj ca przez ca y czas ciep o, czyli stre-

fa wody u ytkowej oraz ni sza, zimniejsza 

cz , strefa solarna.

Prawid owa temperatura 
w ka dej warstwie
W przypadku instalacji solarnych stosowa-

nych w ogrzewaniu istotnym jest, aby bufor 

ciep a wykazywa  mo liwie konsekwentne 

parametry rozk adu temperatur. Warstwowy 

rozk ad temperatur jest mo liwy, poniewa

woda ciep a jest l ejsza ni  woda zimna i dla-

tego unosi si  do góry. 

Woda u ytkowa jest podgrzewana w gór-

nej cz ci bufora. W strefie tej konieczna jest 

wysoka temperatura, aby w ka dej chwili do-

st pna by a odpowiednia ilo  ciep ej wody. 

W dolnej cz ci bufora znajduje si  woda, 

która w czasie pracy w trybie solarnym kie-

rowana jest bezpo rednio do kolektorów s o-

necznych. Kolektory s oneczne pracuj  tym 

wydajniej, im zimniejsza jest woda do nich 

doprowadzana.

Tak uzyskujemy c.w.u.
Zimna woda przep ywaj ca przez wymiennik 

ciep a wykonany z elastycznej rury ze sta-

li nierdzewnej jest doprowadzana w pierw-

szej kolejno ci na sam spód bufora a nast p-

nie prowadzona do góry i w trakcie tego 

przep ywu zostaje podgrzana. Dzi ki temu, 

temperatura w dolnej cz ci bufora, z której 

woda trafia do kolektorów, utrzymywana jest 

na maksymalnie niskim poziomie. 

Ten sposób poprowadzenia wody wytwa-

rza w zbiorniku buforowym stabilne i wy-

ra nie oddzielone warstwy wody o ró nej 

temperaturze.

Niska przewodno  cieplna wykonanych 

z tworzywa sztucznego cian zbiornika sprzy-

Bezpo rednie wykorzystanie 
energii s o ca
P askie kolektory marki ROTEX Solaris wykorzystuj  koncepcj  budowy 

solarnego zbiornika buforowego, która ró ni si  znacz co od powszech-

nie znanych systemów. 
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ja zachowaniu podzia u na warstwy i sta-

bilizuje go. W przeciwie stwie do buforów 

wykonanych z metalu, ciany tego zbiorni-

ka praktycznie nie przewodz  ciep a do dol-

nej cz ci. 

System DRAIN BACK 
– bezpo rednio i wydajnie 
Woda grzewcza podgrzewana jest w kolekto-

rze bezpo rednio, bez konieczno ci stosowa-

nia dodatkowego wymiennika ciep a. Po pod-

grzaniu w kolektorze wp ywa z powrotem 

do bufora specjaln  rur  powrotn  systemu 

Solaris. Wewn trz tej rury woda jest rozdzie-

lana wed ug temperatury na odpowiednie 

warstwy. Je eli energia s oneczna oka e si

niewystarczaj ca, woda u ytkowa w górnej 

cz ci zostanie ogrzana do odpowiedniej 

temperatury za pomoc  instalacji grzewczej 

lub grza ki elektrycznej. W rodkowej cz ci 

bufora znajduje si  wymiennik ciep a, który 

wspomaga ogrzewanie solarne. Je eli nagro-

madzone w tym miejscu ciep o pochodz ce 

z energii s onecznej b dzie wi ksze od za-

potrzebowania, woda przep ywaj ca przez 

dodatkowy wymiennik ciep a odprowadzi 

je do instalacji grzewczej. Dzi ki zastosowa-

niu systemu bezci nieniowego, zb dne sta-

j  si  konieczne dotychczas elementy, takie 

jak naczynie wzbiorcze, zawór nadci nienio-

wy, manometr i wymiennik ciep a. Pozwala 

to nie tylko obni y  koszt zakupu instalacji, 

lecz umo liwia równie  zmniejszenie zu y-

cia energii podczas jej eksploatacji. Brak gli-

kolu w obiegu – to mniejsze koszty eksploata-

cji, ale równie brak problemów ze stagnacj

– nie ma konieczno ci budowania systemów 

z du ymi buforami solarnymi. Znika rów-

nie  problem z utylizacj  zu ytego glikolu

po kilku latach u ytkowania.

Zasada eksploatacji:
Just-in-time 
Kolektory ROTEX nape niane s  tylko wtedy, 

gdy dost pna jest odpowiednia ilo  ciep a

s onecznego a równocze nie instalacja zbior-

nika buforowego jest w stanie przyj  dodat-

kowe ciep o. W takiej sytuacji obie pompy 

wchodz ce w sk ad solarnego modu u regu-

lacyjno-pompowego (RPS 3) s  w czane na 

krótki czas i nape niaj  kolektory wod  z bu-

fora. Po zako czeniu procesu nape niania, 

jedna pompa jest wy czana, a obieg wody jest 

podtrzymywany przez drug  pomp .

Je eli s o ce nie wieci wystarczaj co moc-

no lub je eli modu  solarny ROTEX nie po-

trzebuje ju  wi cej ciep a, pompa t ocz ca 

wy cza si , ca a instalacja s oneczna jest 

opró niana, a woda z niej trafia z powrotem 

do bufora. Nie jest konieczne stosowanie 

rodków zapobiegaj cych zamarzaniu, po-

niewa  w przypadku wy czenia instalacji 

powierzchnia kolektora nie jest wype niona 

wod . System ten sprawdza si  te  na tere-

nach gdzie cz sto s  problemy z dostaw

pr du elektrycznego – w przypadku braku 

pr du kolektory s oneczne s  samoczynnie 

opró niane (woda grawitacyjnie sp ywa z ko-

lektorów do zbiornika). 

Optymalny rozk ad temperatur w module 

solarnym ROTEX zapewnia, e energia s o-

neczna jest skutecznie wykorzystywana nie 

tylko do podgrzewania wody u ytkowej, lecz 

równie  do wspomagania ogrzewania po-

mieszcze . Nie ma konieczno ci budowa-

nia skomplikowanych instalacji grzewczych 

– do wspomagania centralnego wykorzystu-

je si  podstawowe prawa fizyki. Zwi ksza to 

dodatkowo, korzy ci p yn ce ze stosowania 

instalacji solarnej DRAIN BACK.

W pe ni automatyczny solarny modu  regu-

lacyjny ROTEX Solaris RPS 3 samodzielnie 

inteligentnie steruje ca  instalacj  solarn

w taki sposób, aby optymalnie wykorzysta

energi  s oneczn . Wszystkie parametry de-

cyduj ce o komfortowej eksploatacji instala-

cji zosta y wst pnie ustawione ju  w fabryce. 

Za pomoc  czytelnego wy wietlacza na regu-

latorze mo esz odczyta  warto ci dotycz ce 

bie cej mocy, mocy szczytowej oraz ilo ci 

ciep a, a nast pnie wyregulowa  je w zale -

no ci od potrzeb. 
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