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DOKUMENTACJA TECHNICZNO - ROZRUCHOWA DTR                                                            
STACJI NAPEŁNIAJ�CO - ODPOWIETRZAJ�CEJ                       

TYP S.N.O.W i TYP S.N.O.P.                                             
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I. STACJA NAPEŁNIAJ�CO – ODPOWIETRZAJ�CA                          
TYP S.N.O.W. (NA WÓZKU) 
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

• Wymiary: 1170x500x570 mm  /wysoko��/szeroko��/długo��/  
• Pojemno�� zbiornika na czynnik grzewczy typu  zamkni�tego – 30 litrów  

• Waga – 20 kg  

• Przepływ Q max  dla czynnika grzewczego, przy ci�nieniu od 0,2 MPa do 
0,25 MPa – od 34 l/min do 38 l/min.     

• Maksymalna wysoko�� podnoszenia pompy 0,52 MPa (ograniczenie 
fabryczne do 0,3 MPa)     

• Moc pompy 1100 W   

• Napi�cie znamionowe 230V 

• Stopie� ochrony IP - 44  

• Temperatura czynnika grzewczego max +35°C 

• Czynnik napełniaj�cy – czysta woda, zgodnie z norm� PN-C-04607:1993 lub  
roztwór glikolowy, zgodnie z zaleceniem producenta kolektora słonecznego, 

W SKŁAD STACJI NAPEŁNIAJ�CO – ODPOWIETRZAJ�CEJ                       
WCHODZ� NAST�PUJ�CE ELEMENTY 

1. Pompa TYP JY 1000 OMNIGENA x 1 szt.  
2. Zestaw podł�czeniowy TYP OMNIGENA z manometrem 0-1 MPa - 1 szt. i 

wył�cznikiem ci�nienia – szt. 1, oraz przewodem elektrycznym i wtyczk�
230 V z bolcem uziemiaj�cym. Wył�cznik ci�nienia ustawiony fabrycznie 
(ci�nienie wył�czenia pompy 0,25 MPa, ci�nienie zał�czenia pompy 0,2 
MPa).  

3. Wył�cznik elektryczny dwuobwodowy, TYP WHE 1 - 1 szt. 
4. Konstrukcja ze stali w formie wózka – 1 kpl.  
5. Rura miedziana 22x1 mm – 0,4 mb,  
6. Zawór kulowy nakr�tno – wkr�tny ¾˝ z motylkiem - 2 szt.  
7. Zawór mosi��ny  zwrotny osiowy ¾˝ - 1 szt.  
8. Zawór mosi��ny zwrotny z koszem ¾˝ - 1 szt.  
9. Zł�czki ze stopu miedzi: 

- Nypel redukcyjny 1/¾˝ - 1 szt.                                                               
- Redukcja  1/¾˝ - 1 szt.                                                          -
�rubunek do lutowania ¾˝/22 - 1 szt.                                              

- �rubunek kolankowy ¾˝ - 1 szt.                                                      
- Nypel ¾” – 2 szt.  

10. Zbiornik na czynnik grzewczy z PE typu zamkni�tego o pojemno�ci 30 
litrów x 1 szt. 
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Opcje dodatkowe: Przewody ci�nieniowe elastyczne zbrojone RIVER.H.H, temp. max do    
+110°C, ci�nienie maksymalne 10 bar z obustronnymi nakr�tkami z 

Nast�pnymi czynno�ciami powinno by�: 
a) Zamkni�cie zaworu na solarnym zespole pompowym, dla wykluczenia zb�dnej 

cyrkulacji w tym obwodzie,  
b) Dokładne zamkni�cie wszystkich odpowietrzników r�cznych jak równie� zaworów 

przed odpowietrzeniami automatycznymi,  
c) Sprawdzenie ci�nienia w układzie solarnym i doprowadzenie do wymaganego 

ci�nienia roboczego,  
d) Precyzyjne minimalne otwarcie zaworów przelotowych cyrkulacyjnych na 

powrocie przewodu elastycznego S.N.O. jak równie� na solarnym zespole 
pompowym z równoczesnym minimalnym otwarciem zaworów przelotowych  
cyrkulacyjnych na zasilaniu w tym uruchomienie S.N.O. wył�cznikiem 
elektrycznym,  

e) Po stwierdzeniu prawidłowej pracy S.N.O., gdy przy napływie czynnika do 
zbiornika z układu solarnego pompa wtłacza proporcjonaln� ilo�� czynnika do 
danego układu solarnego, mo�na przyst�pi� do dokładnego odpowietrzenia 
układu solarnego,  

f) Otworzy� na pełny przelot zawory cyrkulacyjne na przewodzie zasilaj�cym 
S.N.O. i solarnym zespole pompowym, co spowoduje, �e układ solarny b�dzie 
stale napełniony pod ci�nieniem od 0,2 do 2,5 MPA. Po wykonaniu tej operacji 
nale�y stale pilnowa� poziom czynnika w zbiorniku, który nie powinien by� ni�szy 
o 50% w stosunku do jego pojemno�ci,  

g) Całkowite odpowietrzenie rozpoczyna si� w momencie zwi�kszenia cyrkulacji w 
obiegu solarnym powy�ej 20 l/min.  Powy�sze umo�liwia dalsze otwarcie zaworu 
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na przewodzie elastycznym cyrkulacyjnym powrotnym S.N.O. oraz na solarnym 
zespole pompowym. Przy odpowietrzeniu nale�y d��y� do maksymalnego 
przepływu wydajno�ci pompy od 30 do 40 l/min., co jest zale�ne od g�sto�ci 
czynnika glikolowego, ci�nienia oraz oporów hydraulicznych w obiegu salarnym, 
Odpowietrzanie powinno by� wykonywane przez min. 15 – 30 min, nie licz�c 
czasu na uruchomienie S.N.O. Po dokonaniu dokładnego odpowietrzenia nale�y 
najpierw zamkn�� zawory powrotne cyrkulacyjne, a nast�pnie zawory zasilaj�ce 
cyrkulacyjne, znajduj�ce si� na przewodzie elastycznym S.N.O. i solarnym 
zespole pompowym i wył�czy� zasilanie elektryczne dla S.N.O.    

h) Przed odł�czeniem przewodów elastycznych cyrkulacyjnych nale�y sprawdzi� i 
odpowiednio uregulowa� ci�nienie robocze na zespole pompowym kolektorów 
słonecznych.  

Zasady post�powania: 
1) W przypadku konieczno�ci obni�enia ci�nienia roboczego czynnika glikolowego 

w zespole pompowym kolektora słonecznego, nadmiar ci�nienia mo�na obni�y�
minimalne odkr�cenie zaworu przelotowego przewodu cyrkulacyjnego 
powrotnego ze S.N.O. Spowoduje to zrzut czynnika glikolowego do zbiornika 
S.N.O.  

2) W przypadku konieczno�ci podwy�szenia ci�nienia roboczego czynnikiem 
glikolowym w zespole pompowym kolektora słonecznego, gdy� ci�nienie ze 
S.N.O. (pompy) jest poni�ej roboczego, podwy�szenia ci�nienia nale�y dokona�
r�czn� pompk� ci�nieniow� do kolektorów słonecznych.       

3) Wraz z odł�czeniem hydraulicznym ze S.N.O. od danego systemu solarnego, 
nale�y przyst�pi� do uruchomienia kolektorów słonecznych zgodnie z instrukcj�
uruchomienia danego kolektora słonecznego (pierwszy pkt. czynno�ci 
uruchomienia). 

 UWAGA: 
1) Podczas odpowietrzania układu solarnego z zastosowaniem S.N.O. zgodnie z 

instrukcj� min. 2-3 razy na około 20-30 sekund, nale�y otworzy� wcze�niej 
zamkni�te zawory na solarnym zespole pompowym. Powy�sze ma spowodowa�
dokładne usuni�cie powietrza z tego fragmentu instalacji solarnej.   

2) W przypadku nie stosowania si� do sposobów napełniania i odpowietrzania 
zaprezentowanych w niniejszej instrukcji mo�e nast�pi� spadek sprawno�ci 
urz�dze� solarnych dla solarów pró�niowych do około 60%, a w przypadku 
solarów płytowych do około 40%.                           W przypadku zastosowania 
S.N.O. w sposób pewny doprowadzimy do 100% sprawno�ci urz�dze�
solarnych, bez potrzeby dokonywania dodatkowych interwencji.   

3) Po zako�czeniu odpowietrzenia układu solarnego z zastosowaniem S.N.O. 
nale�y dokona� dodatkowego odpowietrzenia  odpowietrzników miejscowych 
r�cznych oraz dokona� ich dokładnego zamkni�cia. Dotyczy to równie� zaworów 
pod odpowietrznikami automatycznymi, które równie� powinno by� zamkni�te.    
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