
Kezelési útmutató 
A tavasztól őszig üzemelő napkollektoros melegvízelőállító rendszerhez 
 
 
Őszi víztelenítés 
 

A fagyok beköszönte előtt a tavasztól őszig működő rendszert vízteleníteni kell. Ennek várható 
időpontja szeptember 15. Figyelembe kell azonban venni, hogy derült éjszakákon a tetőn a világűrbe 
történő akadálytalan sugárzás miatt a hőmérséklet a néhány fokkal alacsonyabb, mint amit a talajszint 
közelében mérünk. Ezért +5°C várható hőmérséklet alatt feltétlenül víztelenítsünk a következők 
szerint: 

• Zárjuk el a kollektoros rendszer felé induló zöld és narancs fogantyús golyóscsapot 
• Eresszük le a napkollektoros rendszerből a vizet a két fekete golyóscsap  kinyitásával 
• Ha a kollektorok alján is van fekete foganytús leeresztő golyóscsap, onnan is eresszük le a 

vizet 
• Eresszük le a napkollektoros forróvíztárolóból a vizet a csöpögtetőn lévő leeresztő 

elfordításával 
• Nyissuk ki a kék és piros fogantyús golyóscsapokat a hagyományos melegvízelőállítón 

(villanyboyler, gázboyler, cirkó). A villanyboylert kapcsoljuk be, a gázboylert, cirkót gyújtsuk 
be. 

 
Tavaszi feltöltés 
 

A fagyok elmúlta után a tavasztól őszig működő rendszert fel kell tölteni vízzel. Ennek várható 
időpontja április 15. Tavaszi üzembehelyezéskor a feltöltés menete a következő: 

• Zárjuk el a kék és piros fogantyús golyóscsapokat a hagyományos melegvízelőállítón 
(villanyboyler, gázboyler, cirkó). A gázboyleren, cirkón zárjuk el a gázcsapot 

• A napkollektoros forróvíztárolón a csöpögtetőn lévő leeresztőt zárjuk el 
• A két fekete foganytús leeresztő golyóscsapot zárjuk el 
• Ha a kollektorok alján is van fekete foganytús leeresztő golyóscsap, azt is zárjuk el           
• Nyissuk ki a kollektoros rendszer felé induló zöld és narancs fogantyús golyóscsapot 
• Valamelyi közel eső melegvízcsapon eresszük ki a rendszerből a levegőt 

 
Átállás a hagyományos rendszerre huzamos rossz idő esetén 

 
Ha két napnál hosszabb ideig nem süt a nap, a napkollektoros melegvíz elfogyhat. A tapasztalatok 
szerint ez évente kb. két-három alkalommal fordulhat elő, de előfordult már az is, hogy egész idény 
alatt egyáltalán nem. 
A hagyományos rendszerre történő átállás menete a következő:  

• Zárjuk el a kollektoros rendszer felé induló zöld fogantyús golyóscsapot 
• Nyissuk ki a kék fogantyús golyóscsapot a hagyományos melegvízelőállítón (villanyboyler, 

gázboyler, cirkó). A villanyboylert kapcsoljuk be, a gázboylert, cirkót gyújtsuk be. 
 
Ha kisüt a nap, és újra van napkollektoros melegvíz, viszzaállhatunk a napkollektoros rendszerre. 
A napkollektoros rendszerre történő visszaállás menete a következő:  

• Nyissuk ki a kollektoros rendszer felé induló zöld fogantyús golyóscsapot 
• Zárjuk el a kék fogantyús golyóscsapot a hagyományos melegvízelőállítón (villanyboyler, 

gázboyler, cirkó). A villanyboylert kapcsoljuk ki, a gázboyleren, cirkón zárjuk el a gázcsapot. 


