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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z ogrzewania słonecznego uważnie przeczytaj instrukcję 

obsługi. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.  

 

 

1. BEZPIECZEŃSTWO 

 Pompa filtrująca  musi być włączona przez cały czas, gdy podłączony jest panel 

słoneczny 

 Nigdy nie wykonywać czynności konserwacyjnych przy panelu słonecznym, gdy 

pompa jest włączona 

 

Panel słoneczny jest odpowiedni dla basenów ogrodowych i naziemnych a jego 

zainstalowanie jest bardzo łatwe.  

 

Instalacja panelu solarnego może nastąpić gdy: 

- masz już basen napełniony wodą 

- basen ten jest wyposażony w pompę, której wydajność to min 4500 l/h. Pompa ta jest 

niezbędna dla prawidłowego przepływu wody przez ogniwa słoneczne. 

 

2. DZIAŁANIE PANELU SOLARNEGO 

Podłącz panel słoneczny pomiędzy pompą a basenem. W ten sposób woda jest filtrowana 

przez pompę, następnie wpada do panelu.. Ogrzana woda wpada do basenu.  

Panel solarny ogrzeje wodę o kilka stopni w ciągu dnia. Dokładna temperatura ogrzewania 

zależy od wielkości basenu, siły pompy filtrującej i mocy promieni słonecznych w trakcie 

użytkowania. 

 

Dobra rada: 



Położenie panelu słonecznego i basenu (w maksymalnym słońcu) i temperatura na zewnątrz 

to bardzo ważne czynniki dla podgrzewania wody. Ułóż panel słoneczny za pomocą 

dołączonych podpórek pod kątem 30 stopni tak, by osiągnąć maksymalne ciepło promieni 

słonecznych. Ponadto, ważne jest to, by basen po użyciu (zwłaszcza w nocy) był dobrze 

izolowany odpowiednią pokrywą. 

 

3. ZALETY OGRZEWANIA SŁONECZNEGO 

Panel solarny jest naturalnym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania. 

Konstrukcja panelu zapewnia skuteczne przenoszenie ciepła i zajmuje niewiele miejsca. Panel 

słoneczny jest łatwy do podłączenia i nadaje się do wielu typów basenów. 

 

4. CZY TEN PANEL JEST ODPOWIEDNI DLA TWOJEGO BASENU? 

Filtr pompy: korzystanie z kolektorów słonecznych nie wymaga maksymalnej mocy pompy 

eksploatacyjnej. Pamiętaj, że posiadając jeden panel solarny bez innych dodatkowych 

urządzeń osłabiających ciśnienie wody – moc pompy nie może być zbyt wysoka ponieważ 

szybki przepływ wody utrudni ogrzanie wody wewnątrz panelu. Dlatego warto wybrać pompę 

o wydajności: 4500 l / h.  Jest ona wystarczająca do zapewnienia optymalnej pracy. Zastanów 

się również, czy potrzebujesz jednego panelu słonecznego, czy powinieneś połączyć kilka - w 

zależności od pojemności Twojego basenu. Gdy łączysz kilka paneli powinieneś posiadać 

pompę o większej mocy przepływu. 

 

Wymagana ilość: 

basen do około 12 000 litrów - jeden panel solarny 

basen o pojemności do 24000 litrów - dwa panele solarne 

basen o pojemności do około 36000 litrów – trzy panele solarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ZAWARTOŚĆ / LISTA CZĘŚCI  

 

Panel (1)       

 

 

38-32 mm Rura adaptera (2)      

 

 

połączenie węża z pierścieni uszczelniających (2)     

 

zaciski węża (2)       



 

 

Wąż długi (1)      

 

 

 

Wąż krótki (1) Używany, gdy łączymy kilka paneli   

 

 

 Podpórki (2)       

 

 

Śruby (4)         

  

 Uwaga: niektóre elementy mogą się różnić od ilustracji. Nie są przedstawione w rzeczywistej 

skali. 

 



 

Lista części: Załącznik 

1. Część główna 1 

2. Łączenie węża 2 

3. Rura adaptera 2 

4. Opaska zaciskowa 2 

5. Podpórka 2 

6. Długi wąż 1 

7. Krótki wąż 1 

8. Korek spustowy 5 

9. śruby 4 

 

 

 

6. INSTALACJA 

a. Sprawdź, czy są wszystkie elementy  

b. Potrzebujesz do montażu: 

- śrubokręt by zabezpieczyć węże 



- wytrzymałe rurki (1,2 m) w celu połączenia z panelu słonecznego na basenie 

- jeżeli jest to konieczne, krótką rurkę do sprzęgania wielu płyt do siebie  

- być może adaptery intex A do 32mm-38mm lub B 38mm-32mm w zależności od pompy 

filtrującej 

- zestaw zacisków 

- drugi łącznik 

- śruby 

c. Określ idealne położenie dla panelu i ustaw podpórki pod nim za pomocą śrub 

d. Podłączenie pompy 

- Wyłącz pompę 

- Zamknij uszczelki w basenie, aby zapobiec dostawaniu się wody do systemu 

- Odłącz przewód  

- Podłącz przewód do złącza płyty słonecznej i użyj opasek zaciskowych do mocowania węża 

- Na drugim złączu panelu słonecznego, zamontuj wąż prowadzący do pompy filtrującej (jeśli 

to potrzebne zastosuj adaptery) 

e. Wiele paneli słonecznych może być połączonych jeden za drugim za pomocą krótkiej rury 

 

Sekwencja jest następująca: 

Basen - Ogrzewanie słoneczne -  Pompa filtracyjna - (ewentualnie z innymi systemami, 

takimi jak system dozowania chloru lub soli w wodzie) – Basen 

 

PRZED INSTALACJĄ: 

 

 



 

PO INSTALACJI PANELU: 

 

 

 

 

7. KONSERWACJA 

Twój panel solarny nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji i może pozostać podłączony 

między pompą a basenem. 

 



 

8. OKRES ZIMOWY 

Cała woda musi zostać usunięta z panelu słonecznego. Urządzenie musi być przechowywane 

na zimę w celu zapobiegania uszkodzeniu w wyniku zamarznięcia. 


