
 

 

           Instrukcja obsługi kolektora słonecznego 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy i montażu urządzenia należy zapoznać się z instrukcją. 

 

Zachowaj instrukcję obsługi! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Należy uważnie przeczytać i stosować się do wszystkich informacji zawartych w instrukcji. Niestosowanie się do instrukcji może 

spowodować uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie ciała lub śmierć. 

 Nie należy dopuszczać dzieci do urządzenia. 

 Zawsze należy ustawić zawór system filtracyjnego w pozycji uniemożliwiającej powrót wody do basenu, podczas montażu lub pracy 

kolektora słonecznego. 

 Zamontuj kolektor słoneczny w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 Nigdy nie naprawiaj urządzenia podczas uruchomionej pompy basenowej. 

 Nie używaj smarów na bazie benzyny. Takie produkty mogą zniszczyć plastikowe elementy kolektora.  

 Kolektor słoneczny musi zostać zamontowany pomiędzy filtrem a dyszą wlotu wody, po przefiltrowaniu wody. Pozwoli to uniknąć 

gromadzeniu się zanieczyszczeń w przewodach kolektora. 

 Przed odkręceniem gwintowanych połączeń filtra lub pompy upewnij się, że przewody tłoczne i ssące są zamknięte lub zablokowane. 

Ogólne informacje 
Kolektor słoneczny jest bardzo łatwy w montażu i obsłudze. Informacje zawarte w instrukcji opierają się na kilku założeniach: 
1) Posiadasz basen naziemny, całkowicie zmontowany i wypełniony wodą. 2) Twój basen jest wyposażony w system filtracyjny. 
3) Posiadasz węże niezbędne do pracy basenu i systemu filtracyjnego. Powyższe warunki są niezbędne do zastosowania kolektora słonecznego 
w Twoim basenie i jego prawidłowej pracy.  
 

Jak to działa? 
Po zamontowaniu, należy podłączyć kolektor do filtra i basenu przy pomocy dwóch węży przyłączeniowych: jeden z węży dostarcza zimną, 
przefiltrowaną wodę z pompy do jednego z portów kolektora. Drugi wąż dostarcza podgrzaną przez słońce wodę z powrotem do basenu 
poprzez dyszę wlotową. Zimna woda dostarczana do kolektora, przechodzi przez jego cewki, gdzie jest podgrzewana przez promienie słoneczne, 
zanim powróci do basenu.  
 

Miejsce montażu kolektora 
Kolektor należy zamontować na twardym podłożu, poniżej poziomu wody w basenie i w bezpiecznej odległości od basenu. 

Instrukcja montażu 
Krok 1 - Rysunki poglądowe 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UWAGA 

Filtr/Pompa 

Zimna woda                                          Ciepła woda 

Wąż  

 

Zawór 3-

drogowy 

Wąż powrotu 

wody 

dostosuj zawór, aby 

możliwy był przepływ wody 

do kolektora 

 

UWAGA: węże 
muszą być drożne 

kolektor nie może mieć 
wyższego ciśnienia 

łącznik „T” 

Kolektor słoneczny 

(musi być zamontowana 
w miejscu wlotu wody) 



 
 
 
 

Podłączenie wielu kolektorów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Połączenia powyżej wykazują, że woda płynie do kolektora poprzez centralną złączkę i wypływa przez boczną złączkę węża. 
Schemat jest tylko w celach informacyjnych, gdyż przepływ może być odwrócony (np. gdy woda wpływa przez boczną złączkę, a wypływa przez 
centralną). Złączka regulująca musi być zamontowana w miejscu wlotu wody. Zestaw przełączający może zostać zamontowany na różne 
sposoby, ale należy go zastosować w kolektorze, gdyż jego brak może spowodować uszkodzenie kolektora. 
 

Krok 2 - Podłączenie do basenu 
UWAGA: Wyłącz pompę podczas podłączania kolektora. Zablokuj przepływ wody na wlocie i wylocie do basenu. Złączka regulująca musi być 
zamontowana w porcie wlotu kolektora (jeśli stosujemy kilka kolektorów, złączka musi być umieszczona w kolektorze, który jest bliżej głównego 
portu wlotu wody, nie ma potrzeby montażu złączki w 2 kolektorach. Woda powinna wpływać do małego portu kolektora, a wypływać 
większym, aby ciśnienie wody mogło być kontrolowane przez złączkę regulującą). Poza tym wylot systemu filtracyjnego musi być otwarty, gdy 
kolektor słoneczny jest w użyciu. Zastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje niższe ciśnienie, a przez to dłuższą żywotność urządzenia 
(niższe ciśnienie wody w kolektorze nie wpłynie negatywnie na ogrzewania).  
1. Podłączenie - Kolektor słoneczny - Pompa filtracyjna 
A. Umieść złączkę regulującą w miejscu wlotu wody. 
B. Połącz z wężem i zaciskami (w zależności od średnicy węża filtra należy zdecydować, czy zastosować redukcję, czy nie). 
C. Przymocuj zaciski. 
D. Zaaplikuj niewielką ilość silikonu na O-ring i umieść w złączce regulującej. 
E. Drugi koniec węża podłącz do zaworu 3-drogowego. 
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2. Podłączenie do basenu - Kolektor słoneczny 
A. Połącz z wężem i zaciskami (w zależności od średnicy węża  
filtra należy zdecydować, czy zastosować redukcję, czy nie). 
B. Przymocuj zaciski. 
C. Zaaplikuj niewielką ilość silikonu na O-ring i umieść w złączce  
regulującej. 
D. Drugi koniec węża podłącz do łącznika „T”. 
 
Pamiętaj: Krótszy wąż służy tylko do łączenia kilku 
kolektorów ze sobą. 
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Krok 3 - Zawór 3-drogowy 
 

A. Ustaw zawór na pozycji 2, odpowiednie dla 
pompy 0.19- 0,75 kW. 
B. Gdy kolektor nie pracuje, ustaw zawór w  
pozycji 1. 
C. Jeśli zastosowano pompę większą niż 0,75 kW, 
ustaw zawór w pozycji 5. 
D. Jeśli zastosowano pompę mniejszą niż 0.15 kW, 
ustaw zawór w pozycji 3. 

 
 

UWAGA: MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 
KOLEKTORA SŁONECZNEGO WYNOSI 0.2 BAR. 

 

 

Problemy i ich rozwiązania 
 

Problem Powód/Rozwiązanie 

Wydaje się, że woda nie jest podgrzewana 

Upewnij się, że woda przepływa przez rury. 
Sprawdź siłę przepływu na wlocie do basenu. 
Może konieczne jest zastosowanie dodatkowego kolektora.  
Przewody mogą być zatkane, oczyść je. 

Wyciek z kolektora 
Sprawdź uszczelnienia. Napraw lub wymień, jeśli są 
uszkodzone 

Bąbelki powietrza nadal wylatują z dyszy 
wylotowej basenu po uruchomieniu 
pompy 

Sprawdź podłączenia pod kątem wycieków. 
Może występować uszkodzenie przewodu. 
Przewody mogą być zatkane, oczyść je. 
Sprawdź, czy natężenie przepływu jest w normie. 

 

Wąż skimmera  

Podłączenie kolektora 

Podłączenie dla powrotu do basenu 


