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Regulacja 
hydrauliczna  
baterii kolektorów 
słonecznych

  Rafał Kowalski

  Normy i wytyczne narzucają zagwaran-
towanie równomiernego przepływu w bate-
riach kolektorów słonecznych. Za pomocą 
równoległego podłączenia dąży się do uzy-
skania możliwie równomiernych przepływów 
i strat ciśnienia w każdym kolektorze, by móc 
uzyskać możliwie największe oszczędności 
energii, dzięki wykorzystaniu instalacji solarnej. 
Przepływ przez równolegle podłączoną ba-
terię kolektorów, składającą się przykładowo 
z 3 lub 5 kolektorów, można porównać do hy-
drauliki instalacji rurociągowej z podłączonymi 

grzejnikami lub obiegami ogrzewania podło-
gowego: hydraulicznie niekorzystnie położone 
kolektory doświadczają, podobnie jak nieko-
rzystnie położony grzejnik, zbyt małego prze-
pływu. Można to szybko zauważyć, w przypad-
ku grzejników poprzez znikome oddawanie 
ciepła, w instalacjach solarnych zaś daje się 
rozpoznać przez spadek sprawności kolektora.
Zgodnie z wytyczną VDI 6002 przez każdy ko-
lektor baterii solarnej musi przepływać ten sam 
strumień objętości, dopuszczalne odchylenie 
nie może być większe niż  ±10%. Dla strumienia 

Warunki eksploatacyjne i zależności 
hydrauliczne w instalacjach kolektorów 
solarnych wymagają elementów regulacyjnych  
i bezpieczeństwa, by z jednej strony efektywnie 
wykorzystać energię solarną, a z drugiej by 
zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania. 
Zawór regulacyjno-pomiarowy Setter Bypass 
Solar 185 został stworzony z myślą o regulacji 
hydraulicznej baterii kolektorów słonecznych. Setter BP Solar 185
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nie zamontować na zaworze regulacyjno-po-
miarowym i sprawdzić wartości przepływu, 
ewentualnie ponownie wyregulować. Zawór 
został poddany badaniom w Instytucie Ter-
modynamiki i Ciepłownictwa (ITW) Uniwersy-
tetu w Stuttgartie. Na zawór przez 1000 godzin 
oddziaływała stała temperatura o wysokości 
ponad 200°C, przy ciśnieniu 16 bar.

Ofertę Taconova dedykowaną instalacjom 
solarnym uzupełniają rotametry mechaniczne 
(TacoSetter Inline 130) i elektroniczne  
(TacoSetter Tronic). Te dru- 
gie mierzą jednocześnie 
temperaturę i przepływ.  

objętości miarodajnym jest przepływ zalecany 
przez producenta kolektorów [l/(m²xh)]. 
Podłączenie hydrauliczne na zasadzie Tichel-
manna nie zawsze jest wystarczające, by osią-
gnąć równomierne strumienie objętości w po-
szczególnych kolektorach. Gdy straty ciśnienia 
w kolektorach są zbyt małe w stosunku do strat 
ciśnienia w rurociągach przyłączeniowych, 
wymagana jest dodatkowa regulacja za po-
mocą zaworów regulacyjno-pomiarowych. 
Wg VDI 6002 opory przepływu w równolegle 
podłączonych kolektorach muszą być przy-
najmniej o współczynnik 2 większe niż opo- 
ry przepływu w rurociągach zbiorczych  
i rozdzielczych. Jeśli więc zajdzie potrzeba, 
należy zamontować przepływowe zawory 
regulacyjno-pomiarowe. Zawory te monto-
wane są w bezpośrednim sąsiedztwie przyłą-
czy kolektorów. 

Zawór regulacyjno-pomiarowy od-
porny na podwyższoną temperaturę

Ekstremalne zmiany temperatury w instala-
cjach solarnych wymagają, by poszczegól-
ne elementy systemu były w stanie trwale 
sprostać tym warunkom. Dotyczy to w szcze-
gólności elementów narażonych na oddzia-
ływanie warunków zewnętrznych, np. prze-
pływomierza montowanego na rurociągu.  
W tym przypadku zakres odporności na tem-
peraturę odgrywa znaczącą rolę, ponieważ 
ta ciągle zmienia się w zakresie od -20°C do 
ponad 200°C, aż do momentu zatrzyma-
nia pracy instalacji. Należy unikać unieru-
chomienia instalacji, bo wtedy dochodzi do 
awarii, w praktyce jednakże trudno jest unik-
nąć tej sytuacji. Zdarza się to jednak, gdy za-
sobnik solarny jest w pełni naładowany i nie 
ma poboru ciepła. Przy nieustannym oddzia-
ływaniu promieniowania słonecznego me-

dium odparowuje i oddaje przy tym ciepło 
do otoczenia kolektora, przez co temperatu-
ra w instalacji kolektorów przestaje wzrastać. 
Celem regulacji hydraulicznej równolegle pod-
łączonych kolektorów solarnych, TACONOVA 
rozwinęła zawór regulacyjno-pomiarowy 
Setter Bypass 100 do wersji odpornej na 
podwyższoną temperaturę. 

Pomiar przepływu w by-passie

W przypadku równolegle podłączonych ko-
lektorów, zawór regulacyjno-pomiarowy  
Setter Bypass Solar 185 montowany jest na 
rurociągu przyłączeniowym kolektora (z zasa-
dy na powrocie) znajdującym się na dachu 
budynku, by móc dokładnie ustawić żądaną 
wielkość przepływu dla każdego kolektora. 
Element pomiarowy w formie by-passu dzia-
ła na zasadzie pływaka i przepływ przez 
niego odbywa się wyłącznie, jeśli wciśnię-
ty i przytrzymany zostanie pomarańczowy 
uchwyt celem odczytania lub ustawienia 
przepływu. W zaworze regulacyjno-pomiaro-
wym Setter Bypass Solar 185 zaleca się, po 
wyregulowaniu instalacji, zdemontować ele-
ment pomiarowy i zastąpić dołączonym ze-
stawem zamykającym, dzięki czemu zagwa-
rantujemy stałą odporność 
na maksymalną dopuszczal-
ną temperaturę roboczą.  
Za pomocą zintegrowanych, 
samozamykających się za-
worów, element pomiarowy 
może być demontowany na 
czynnej instalacji znajdującej 
się pod ciśnieniem.  
Do celów przeglądów serwi-
sowych, element pomiarowy, 
po uprzednim wychłodze-
niu instalacji, można ponow-

Zawór regulacyjno-pomiarowy 
Setter Bypass Solar 185
• Odporny na podwyższoną temperaturę 
zawór regulacyjny do hydraulicznej regulacji 
baterii kolektorów słonecznych, montowany 
na powierzchni dachu w orurowaniu równo-
legle połączonych kolektorów słonecznych.
• Odporność do temperatury 185°C obcią-
żenia trwałego, chwilowo do 195°C.
• Nastawa przepływu bezpośrednio w l/min. 
Bezpośrednia kontrola przepływu za pomo-
cą wskaźnika pomocniczego i bezpośredni 
odczyt na skali pomiarowej.
• Zdejmowany element pomiarowy w by-
-passie (także w instalacjach pod ciśnieniem) 
zastępowany dołączonym do dostawy zesta-
wem zamykającym, celem zagwarantowa-
nia ciągłej odporności na maksymalnie do-
puszczalną temperaturę roboczą.
• Do regulacji nie są potrzebne drogie urzą-
dzenia pomiarowe, wykresy, tabele.
• Brak konieczności stosowania dodatkowe-
go zaworu odcinającego.
• Znikomy spadek ciśnienia.
• Wysoka wartość współczynnika kv.

Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com
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TacoSetter Tronic

Setter BP Solar – montaż na instalacji

Setter Inline 130
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