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Sterowanie układami
instalacji solarnej
i pompy ciepła
Ireneusz Jeleń

Sterowniki G422 i G426 montowane standardowo w urzπdzeniach grzewczych Hewalex ñ odpowiednio uk≥adach solarnych i pompach ciep≥a ñ oferujπ obs≥ugÍ podstawowych i z≥oøonych uk≥adÛw podgrzewu c.w.u. Pozwalajπ zwiÍkszyÊ efektywnoúÊ instalacji i zoptymalizowaÊ
wspÛ≥pracÍ poszczegÛlnych ürÛde≥ ciep≥a w celu zapewnienia wymaganego komfortu i niskich kosztÛw eksploatacji.

P

od pojÍciem inteligentnego sterowania systemem grzewczym moøe
kryÊ siÍ wiele algorytmÛw pracy
uk≥adu automatycznej regulacji. Dotyczy to
zarÛwno dzia≥ania samego urzπdzenia
grzewczego, ktÛre jest obs≥ugiwane przez
sterownik, jak i zarzπdzania pracπ ca≥ego
systemu. Sterowanie pracπ urzπdzeÒ grzewczych ogÛlnie ma celu przede wszystkim:

ï dostosowanie parametrÛw pracy do potrzeb budynku i uøytkownikÛw,
ï zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznych wartoúci (np. temperatury
zasilania),
ï zapewnienie jak najwyøszej sprawnoúci
pracy w rÛønych warunkach eksploatacji,
ï zbieranie danych do celÛw statystycznych i kontrolnych.

Sterownik G422
Sterownik G422 (rys. 1) firmy Hewalex
jest przeznaczony przede wszystkim
do obs≥ugi instalacji solarnej, jednak zakres jego funkcji zosta≥ poszerzony w taki
sposÛb, aby umoøliwiÊ wspÛ≥pracÍ z urzπdzeniami zewnÍtrznymi, jak np. kocio≥
grzewczy czy pompa cyrkulacyjna ciep≥ej
wody uøytkowej (c.w.u.). W ten sposÛb
kocio≥ gazowy moøe byÊ w≥πczany do pracy, gdy temperatura w gÛrnej czÍúci podgrzewacza c.w.u. obniøy siÍ poniøej zadanej, a moc grzewcza instalacji solarnej bÍdzie niøsza od wartoúci progowej. Jeøeli
moc grzewcza instalacji solarnej podniesie
siÍ powyøej okreúlonego minimum, sterownik G422 bÍdzie blokowaÊ pracÍ kot≥a
grzewczego, aby zapewniÊ najniøszy koszt
podgrzewania c.w.u. ñ tylko energiπ s≥onecznπ.

Funkcja Hewalex Opti-Flow
sterowania pracπ instalacji
solarnej

Rys. 1. Sterownik G422 firmy Hewalex umoøliwia obs≥ugÍ podstawowych i z≥oøonych instalacji solarnych dziÍki standardowemu wyposaøeniu w cztery czujniki temperatury oraz wspÛ≥pracy z elektronicznym przep≥ywomierzem i czujnikiem minimalnego ciúnienia
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W ramach samej instalacji solarnej
rÛwnieø moøna szukaÊ poprawy efektywnoúci pracy. Funkcja Opti-Flow wprowadza automatycznπ regulacjÍ i optymalizacjÍ natÍøenia przep≥ywu czynnika
grzewczego w instalacji solarnej. Standardowo w≥πczanie pompy obiegu solarnego jest uzaleønione od czujnika temperatury w kolektorach s≥onecznych i w dolnej strefie podgrzewacza c.w.u. W funkwrzesieÒ 2014
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Rys. 2. PorÛwnanie zasady pracy instalacji solarnej: standardowej oraz w funkcji Opti-Flow. Moøliwe
w standardowej instalacji niepoøπdane zjawisko Ñwyrzucaniaî ciep≥a jest wyeliminowane w funkcji
Opti-Flow

Pompa ciep≥a wody uøytkowej Hewalex
PCWU300SK-2.3kW moøe wspÛ≥pracowaÊ z instalacjπ solarnπ oraz kot≥em
grzewczym (rys. 4). Sterownik G-426
pompy ciep≥a moøe pozwalaÊ na pracÍ
kot≥a grzewczego w sytuacji, gdy efektywnoúÊ jej pracy znacznie siÍ obniøy.
Dla temperatury zewnÍtrznej niøszej
od oko≥o +3OC, gdy wspÛ≥czynnik efektywnoúci pompy ciep≥a COP bÍdzie poniøej 2,5, taÒszy w eksploatacji moøe byÊ
dobrej klasy gazowy kocio≥ kondensacyjny (z warstwowym zasobnikiem c.w.u.).
Sterownik G-426 bÍdzie wÛwczas blokowaÊ pracÍ pompy ciep≥a. Jednoczeúnie
priorytet pracy bÍdzie posiadaÊ instalacja
solarna, ktÛra zapewnia najniøsze koszty
wytwarzania ciep≥a. Jeøeli wystπpiπ warunki dla pracy instalacji solarnej, to pozosta≥e urzπdzenia pracujπce dla podgrzewania wody uøytkowej powinny byÊ wy≥πczane z pracy.

Zdalny nadzÛr i optymalizacja
pracy systemu grzewczego

Rys. 3. ZespÛ≥ pompowo-sterowniczy Hewalex ZPS18a-01 ze sterownikiem G425. Pod≥πczenie zespo≥u ZPS do wÍøownicy podgrzewacza (pompa ciep≥a c.w.u.: Hewalex PCWU200K-2,3kW) z tulejami
do zabudowy czujnikÛw temperatury dla funkcji Opti-Flow

cji Opti-Flow wykorzystuje siÍ trzy czujniki temperatury (rys. 2). Uruchomienie
pompy obiegowej nastÍpuje tak samo,
w zaleønoúci od rÛønicy temperatury
miÍdzy kolektorami s≥onecznymi a dolnπ czÍúciπ podgrzewacza (T1 > T3,
rys. 2). We w≥aúciwym trybie pracy pompa obiegowa bÍdzie pracowaÊ juø ze
zmiennπ wydajnoúciπ w zaleønoúci
od czujnikÛw temperatur T2 i T3 zabudowanych na krÛÊcach wÍøownicy
(rys. 3). DziÍki temu stale monitorowany
jest odbiÛr ciep≥a z wÍøownicy i dostosowywana wydajnoúÊ pompy obiegowej.
ZwiÍkszenie uzyskÛw ciep≥a w instalacji
solarnej pracujπcej z aktywnπ funkcjπ
Opti-Flow moøe wynieúÊ oko≥o 10%
w skali roku.

Zastosowanie sterownika z funkcjπ
Opti-Flow w sposÛb decydujπcy upraszcza
i skraca prace uruchomieniowe, gdyø podczas prac montaøowych nie jest wymagana nastawa natÍøenia przep≥ywu zaleøna
od iloúci kolektorÛw s≥onecznych. Funkcja
Opti-Flow podczas pracy uwzglÍdnia rÛwnieø samoczynnie sch≥odzenie czynnika
grzewczego niezaleønie od d≥ugoúci przewodÛw.

Zarzπdzanie pracπ z≥oøonych
systemÛw grzewczych
W z≥oøonych systemach grzewczych
sterowanie polega przede wszystkim
na takim uruchamianiu urzπdzeÒ, aby zapewniÊ najniøsze koszty eksploatacji.

Z zastosowaniem systemu Hewalex
Ekontrol moøliwe sπ do wprowadzenia
zdalnie niemal wszystkie parametry sterownika instalacji solarnej lub pompy ciep≥a (rys. 5). Istotnπ funkcjÍ systemu stanowi moøliwoúÊ wykonywania statystyk pracy. Dane archiwizowane na serwerze pozwalajπ bilansowaÊ dobowe, miesiÍczne
i wieloletnie efekty pracy, a takøe oceniaÊ
i optymalizowaÊ pracÍ uk≥adu. Dla uøytkownika korzyúciπ jest Ñutrzymywanie
kontaktuî z w≥asnym systemem ñ instalacjπ
solarnπ lub pompπ ciep≥a dla bieøπcej kontroli jej funkcjonowania i wprowadzania
zmian. Dane zachowane na serwerze bÍdπ
mog≥y byÊ rÛwnieø odtworzone w przypadku ewentualnej awarii sterownika.
Dla firmy instalacyjnej czy teø serwisowej korzyúciπ jest moøliwoúÊ prowadzenia
zdalnej opieki nad instalacjπ solarnπ i pompπ ciep≥a w celu szybkiego reagowania
na zg≥oszenia uøytkownika, jak i samego
urzπdzenia (sygna≥y alarmowe). Oczywiúcie uzupe≥nieniem tak prowadzonej diagnostyki sπ wymagane przeglπdy okresowe.

Tendencje
Obecnie moøna zaobserwowaÊ dwa kierunki rozwoju inteligentnego sterowania pracπ poszczegÛlnych urzπdzeÒ i ca≥ych systemÛw grzewczych. Pierwszym jest konstruowanie jak najprostszych w obs≥udze sterow-
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Rys. 4. Schemat systemu grzewczego z gazowym kot≥em wiszπcym (KG), pompπ ciep≥a wody uøytkowej (PCWU) oraz instalacjπ solarnπ. Zarzπdzanie podgrzewaniem wody uøytkowej realizowane jest przez sterownik pompy ciep≥a ñ Hewalex G-426

Rys. 5. Wersja demonstracyjna systemu zdalnego nadzoru Hewalex Ekontrol dostÍpna jest na stronie www.ekontrol.pl (login i has≥o: demo)

nikÛw, ktÛre czÍsto zawierajπ bardzo zaawansowane algorytmy pracy Ñukryteî pod kilkoma przyciskami funkcyjnymi. Uøytkownicy
o wiÍkszych oczekiwaniach pod wzglÍdem
wp≥ywu na pracÍ systemu grzewczego mogπ
z kolei skorzystaÊ z drugiej moøliwoúci. W tej
grupie konstruuje siÍ zaawansowane sterowniki z bogatym zakresem funkcji moøliwych
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do ustawienia i podglπdem szczegÛ≥owych
parametrÛw pracy, statystyk itd.
Ireneusz JeleÒ
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