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pompową. Od tej pory nie jest już narażony 
na przegrzanie, a system nie zużywa niepo-
trzebnie energii czy wody. Jedynym elemen-
tem aktywnym pozostaje sterownik, który 
cały czas sprawdza, czy pojawią się możli-
wości ponownej pracy układu. W takim przy-
padku pompa uruchamia się i napełnia ko-
lektory, pobierając czynnik grzewczy ze 
zbiornika. System pracuje w pełni automa-
tycznie i nie wymaga żadnego nadzoru. Do-
datkowo dla maksymalnego zredukowa-

nia zużycia energii elektrycznej do napędu 
pomp można skorzystać z funkcji „urlop” i za-
programować liczbę dni, kiedy obiekt nie 
będzie wykorzystywany. Po upływie tego 
czasu system automatycznie powróci do nor-
malnej pracy. 

Z pewnością wiele osób obawia się, czy 
ekspozycja pustych kolektorów na działa-
nie wysokiej temperatury nie spowoduje ich 
uszkodzenia. Jednak zastosowanie odpo-

VAILLANT  
System solarny 
DrainbackSplit

  Spotyka się wiele rozwiązań, jak: okre-
sowe przesłanianie powierzchni kolekto-
rów, schładzanie instalacji w okresie noc-
nym, okresowe „zrzucanie” gorącej wody ze 
zbiorników do kanalizacji i inne. Większość  
z tych rozwiązań jest jednak trudna w re-
alizacji, obniża komfort eksploatacji lub też 
wiąże się z niepotrzebnym zużyciem ener-
gii czy wody. Idealna byłaby możliwość au-

tomatycznego wyłączenia systemu na czas 
przerwy w eksploatacji bez ryzyka zniszcze-
nia jego elementów. Takie właśnie wymaga-
nia spełnia system solarny DrainbackSplit. 

Gdy brak jest możliwości odbioru ciepła ste-
rownik systemu automatycznie wyłącza 
pompę obiegową, a czynnik grzewczy spły-
wa do zbiornika zintegrowanego z grupą 

W wielu obiektach takich, jak 
przedszkola, szkoły czy zakłady 
produkcyjne mamy do czynienia  
ze znacznym zużyciem energii  
na potrzeby przygotowania 
c.w.u. Czasem do tego celu 
wykorzystywane są drogie nośniki 
energii jak prąd, czy olej opałowy. 
Teoretycznie, więc w celu obniżenia 
kosztów eksploatacji w takich 
obiektach wskazane byłoby zastosowanie kolektorów słonecznych. 
Niestety już na etapie projektowania instalacji możemy natrafić na szereg 
trudności. Często okazuje się, że wykorzystanie obiektu ma charakter 
zmienny. Zdarzają się przerwy w użytkowaniu systemu przez kilka dni czy 
kilka tygodni z rzędu. Jak w takim przypadku zabezpieczyć system przed 
ryzykiem przegrzania czynnika i pojawieniem się osadów w instalacji?

Nazwa auroTHERM 
VFK 135 VD

auroTHERM 
VFK 145 V

auroTHERM 
VFK 145 H

auroTHERM 
VFK 155 V

auroTHERM 
VFK 155 V

Typ kolektora 
płaski 
Drainback
pionowy

płaski 
ciśnieniowy
pionowy

płaski 
ciśnieniowy
poziomy

płaski 
ciśnieniowy 
pionowy

płaski 
ciśnieniowy
poziomy

Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 2,35 m2

Wymiary brutto szer.  
x wys. x gł. 1233x2033x80 mm

Sprawność optyczna 
(względem pow. 
czynnej)

81,4% 79% 80,1% 85% 84,5%

Współczynnik 
strat ciepła a1/a2 
(względem pow. 
czynnej

2,645 W/m2K;
0,033 W/m2K2

2,414 W/m2K;
0,049 W/m2K2

3,32 W/m2K;
0,023 W/m2K2

3,77 W/m2K;
0,015 W/m2K2

3,98 W/m2K;
0,013 W/m2K2

Ciężar bez czynnika 
roboczego 37,5 kg

Obudowa aluminium, kolor czarny
Materiał absorbera aluminium powlekane próżniowo
Warstwa absorbująca miroTHERM
Materiał przewodów 
absorbera miedź

Układ przewodów 
absorbera meandryczny

Izolacja wełna mineralna 40 mm λ=0,035 W/mK

Szkło szkło solarne, strukturalne 91% szkło solarne,  
antyrefleksyjne 96%

Grubość szkła 3,2 mm
Gwarancja 2 lata
Atesty Solar Keymark
Kraj produkcji Niemcy
Cena producenta 2250 zł netto 2660 zł netto 2690 zł netto 2990 zł netto 3100 zł netto
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wiedniego modelu kolektorów sprawia, że 
wyłączenie instalacji nawet na miesiąc czy 
dwa nie powoduje negatywnych skutków 
dla niej. Ponadto technologia ta jest z po- 
wodzeniem stosowana od lat w mniejszych 
instalacjach, ale też i w obiektach przemys- 
łowych. Analogiczny system z 32 kolektora- 
mi słonecznymi pracuje w jednym z zakła-
dów produkcyjnych Vaillant w Remscheid  
w Niemczech. W dni robocze system pod-
grzewa wodę, wykorzystywaną do mycia 
podzespołów do montażu kotłów.  

W czasie przerw w pracy zakładu system na-
grzewa zbiorniki buforowe do temperatury 
maksymalnej i wyłącza się. 

Jednym z pierwszych polskich przykładów wy-
korzystania systemu DrainbackSplit jest instala-
cja wykonana w Rudzie Śląskiej, również w za-
kładzie produkcyjnym. W okresie od wiosny 
do jesieni do przygotowania ciepłej wody wy-
korzystywana jest energia elektryczna. Z tego 
powodu w instalacji zastosowano system so-
larny. Jednocześnie zużycie ciepłej wody jest 
bardzo nierównomierne. Dla zapewnienia wy-
sokiej wydajności, ale również i zabezpieczenia 
instalacji przed okresową nadwyżką energii za-
stosowano system DrainbackSplit. Zapewnia 
on redukcję zużycia energii elektrycznej i bez-
obsługową, bezpieczną eksploatację.  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.plr
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