
Közvetítőközegek
napenergiás
rendszerekhez
Útmutató a helyes gyakorlathoz 
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Mi az útmutató célja?
Az „Útmutató a helyes gyakorlathoz” által a Climalife a napenergia 
piac szakembereinek rendelkezésére kívánja bocsátani
szakértelmét és tapasztalatait. Szeretnénk ráirányítani a
fi gyelmet a napenergiás technológia gyakran méltánytalanul
elhanyagolt alapvető elemére, a közvetítőközegre. 

Az üzemeltetők számára összegyűjtöttük a berendezések megfelelő 
működését és tartósságát garantáló kulcsfontosságú elemeket, 
amelyekkel elérhető ügyfeleik két alapvető célkitűzése: 
a beruházás megtérülésének biztosítása és a rendszer
élettartamának meghosszabbítása. 

Jó olvasást kívánunk, remélve, hogy kiadványunkban hasznos 
tanácsokat talál az üzemeltetéshez és karbantartáshoz! 

Climalife és a közvetítőközegek

A Dehon Group tagjaként a Climalife több mint 30 éve bizo-

nyítja szakértelmét és tudását a közvetítőközegek területén. 

A formulázástól a csomagoláson át a gyártásig a Climalife

a teljes folyamatot ellenőrzi. 

A laboratórium és a K+F részleg teljes összhangban működik 

együtt a minőségi és innovatív megoldások formulázása

érdekében, hogy azok az ügyfelek és alkalmazásaik igényei-

nek a lehető legjobban megfelelhessenek.

A Climalife a napenergiás rendszerek terén egyedülálló 

kínálattal rendelkezik a komoly elvárásokkal rendelkező 

berendezések megóvására. 
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A jövő a napenergiáé

2004 óta vitathatatlan a napenergia elterjedésének
növekedése Európában. 

Magyarországon a technológia támogatására a Nemzeti Energiataka-
rékossági Program (NEP) megújuló energiaforrások felhasználásának 
bővítésére kiírt pályázatok szolgálnak. 

Ez valójában arra ösztönzi a háztartásokat, hogy megújuló
energiaforrással működő fűtő- és háztartási melegvíz-termelő
rendszereket alkalmazzanak.

Mind háztartási, mind közösségi, mind új, mind felújítást követő 
használat esetén a napenergia igazi alternatívája a fosszilis
energiának, és valódi lehetőség globális ökológiai lábnyomunk 
csökkentésére. 
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A közvetítőközeg a napenergiából származó hő hordozója, amely
lehetővé teszi a napsugárzásnak, mint megújuló és kimeríthetetlen
energiaforrásnak hővé alakítását.
Kezdeti minősége és tartóssága meghatározza a berendezés 
fenntarthatóságát. 

Így kijelenthetjük, hogy a közvetítőközeg a berendezés igazi
„vérének” tekinthető. 

Másrészről ne feledkezzünk meg az alapvető adatokról: 
• egy rendszer élettartama : körülbelül 30 év.
• a beruházás megtérülése : minimum 15 év.

Szemmel nem látható,
mégis mennyire fontos! 

A napenergiával
kapcsolatos fő célkitűzés
tehát annak biztosítása,

hogy ügyfelünk
beruházása megtérüljön. 
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Milyen egy jó napenergiás 
közvetítőközeg?

A gyakran elhanyagolt közvetítőközeg nem egyszerűen egy
„glikol”, hanem számos előnnyel szolgál a rendszer számára, 
ezért a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

• Jó hőátadó-képesség > hatékonyság a hőcserélőben. 

• Magas hőmérsékleten csekély dilatáció > a berendezés
 nyomásának korlátok közt tartása. 

•  Magas hőmérsékleten alacsony lebomlás > teljesítmény megőrzése.

•  Korróziós inhibitorok > szivárgásmentes csövek.

• Mérgező termékek hiánya > biztonság az üzemeltető 
 és a felhasználó számára.

• Tulajdonságok stabilitása > állandó teljesítmény.

• A francia egészségügyi minisztérium jóváhagyása > tanúsítvány,
 alkalmasság.
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Túl kevéssé ismert veszély a rendszer működőképességére 
nézve. 

Egyre több, hagyományos monopropilén glikollal (MPG) 
töltött napenergiás rendszerben tapasztalható
felgyorsult öregedés, kifejezetten a „stagnálási” időszakok 
következtében.150°C felett az MPG folyadék lebomlása valóban 
irreverzibilissé válik. 

Így, akár pár hónap alatt egy negatív láncreakció
bontakozhat ki:

•  A rendszer teljesítményvesztése a kisebb hőátadás miatt.

•  Komoly elvárások a szivattyúval szemben: megnövekedett
 viszkozi tás és végül a folyadék „kátrányosodása”.

•  Kockázat a rendszer működőképességére
nézve (fagypont emelkedése,

megnövekedett korróziós kockázat).

•  Hatékonyság csökkenése és 
magas  karbantartási

költségek. 

Az idő előtti öregedés
problémája 

( gyp
megnöveked

•  Haté
maga

költ
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 Következmények

•  Lelassult áramlás.

•  Túlterhelt szivattyúk.

•  A szelepek és kollektorok
 eltömődése.

•  Beruházás megtérülése: nem
 lehetséges vagy lassabb.

•  Korrózió növekedése, akár
 rézcsövek kilyukadása. 

Eredmények

• Megnövekedett viszkozitás,
 szélsőséges esetben 
 „kátrányosodás”.
•  Lebomlott közvetítőközeg
 lerakódásai.

•  Csökkent hőátadó képesség.

•  Nyomás + zaj. 
•  Megnövekedett savasság.

A berendezésekkel szembeni

elvárások alapján tehát

kifejezetten napenergiás

rendszerekhez formulázott 

közvetítőközeg alkalmazandó.
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Szélsőséges igényeket
támasztó berendezések:

Meghatározás :

Túlméretezett berendezések, vákuumcsöves berendezések, 
túlmelegedési periódusuk, stagnálás vagy használaton kívüli 
időszakok.

Háztartási : nyaralók...
Közösségi : iskolák, kempingek…

Helyes gyakorlat :
Használjon magas hőmérsékletnek ellenálló közvetítőközeget!
Soha ne használjon MPG bázisú közvetítőközeget hosszabb 
időn keresztül szélsőséges körülményeknek kitett berendezések 
esetén!

A Climalife javaslatai :
Üzembehelyezés alkalmával feltöltés    Greenway® Solar-ral.

 Megelőző karbantartás :
   • Éves felülvizsgálat kötelező és javasolt a nyár előtti laboranalízis. 
      Módszerek : Szemrevételezés, közvetítőközeg
     laboratóriumi analízise (APC kit).
       Közösségi rendszerek : Évente speciális közvetítőközeg
     analízis (pH, alkáli tartalom, stb.) a Climalife 
     laboratóriumában.
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Greenway® Solar
Bázis: 100% növényi eredetű glükózszirupból készült BIO 
Propándiol.
Típus: felhasználásra kész (védelem: -25°C vagy -30°C-ig). 
AFSSA jóváhagyás.
Funkció: Közvetítőközeg / Fagyálló / Anti-korrózió.
Alkalmazás: Síkkollektoros vagy vákuumcsöves napenergiás 
rendszerek. 
Előnyök a hagyományos MPG bázisú
megoldásokhoz képest:

   • 150°C feletti hőmérsékleten négyszer alacsonyabb lebomlás
    az MPG-hez képest.
     Nagymértékben csökkenti a korrózió, a „kátrányosodás”
       és a kollektorok eltömődésének veszélyét. 
   • 100°C-on kétszer alacsonyabb dilatáció.
   • Műszaki tulajdonságok nagyfokú stabilitása.
   • Alacsonyabb viszkozitás.
  Rendszer előnyei:
   • Ellenáll és hatékonyan reagál a túlmelegedésre. 
   • Megnöveli az élettartamot.
   • Csökkenti a korrózió kockázatát.
   • Csökkenti a „kátrányosodás” kockázatát.
   • Biztosítja a hosszú távú hatékonyságot és a
    beruházás megtérülését. 

s. 
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Jól kézben tartható
berendezések:

Defi níció :
Jól méretezett berendezések, egész éves háztartási melegvíz 
használat, vagy nagy víztérfogat hőigénye következtében ritka 
túlmelegedési időszakok. 

Háztartási : egész évben lakott otthon 
Közösségi : kórház, hotel, uszoda…

Helyes gyakorlat:
Használjon monopropilén glikol bázisú klasszikus közvetítőközeget 
vagy felhasználásra kész, kifejezetten magas hőmérsékletekhez 
formulázott közvetítőközeget!

A Climalife javaslatai:
Üzembehelyezéskor töltse fel   Solufl uid® Solar-ral   vagy

Greenway® Solar- ral!

   Megelőző karbantartás:
   • Javasolt éves ellenőrzés.
    Módszerek: szemrevételezés, savasság vizsgálata pH papír
     segítségével.
    Közösségi rendszerek: a folyadék laboratóriumi analízise
     kétévente (pl.: közvetítőközeg időszakos analízise és az
     eredmények kiértékelése a Climalife laboratórium által.
     Az APC  Kit tartalmaz egy fl akont a helyszíni mintavételhez
     és felbélyegzett borítékot az elküldéshez).
   Javító karbantartás:
   • Fejtse le a rendszerből a károsodott MPG-t!
   • Állítsa helyre a keringést egy megfelelő tisztítótermékkel,
    például SolRnett-tel!
   • Öblítse ki tiszta vízzel!
   • Töltsön bele magas hőmérsékleten ellenállóbb közvetítőközeget
    (Greenway® Solar), ha az idő előtti öregedés számottevő
    (lásd 9. oldal)!
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Solufl uid® Solar
Bázis: Monopropilén glikol (MPG).
Típus: Felhasználásra kész (védelem -25°C-ig).
AFSSA jóváhagyás.
Funkció: Közvetítőközeg / Fagyálló / Anti-korrózió.
Alkalmazás: Síkkollektoros napenergiás rendszerek.
Előnyök: Jó hőátadást biztosít, védi a rendszert
a korrózióval szemben. 
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Karbantartás:
megelőzés és javítás

Szemrevételezés:
Messze a leghatékonyabb; ha a 
közvetítőközeg besötétedett vagy
megbarnult, az a nagymértékű
lebomlás egyértelmű jele. 
A töltet tehát cserélendő.

pH papír :
Nem túl pontos, de hasznos. Több
analízist kell elvégezni ahhoz, hogy a 
közvetítőközeg savasságáról
valós képet kapjunk. 

Refraktométer :
Gyakran alkalmazott, de a legkevésbé 
megelőző. A törésmutató mérhető
eltérése már azt jelzi, hogy a
közvetítőközeg számára már túl késő. 

Megelőző módszerek
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A kollektorok cseréje soha
nem lehet opció.

13

 Módszer a javításra:
     SolRnett
Lebomlott közvetítőközeget tartalmazó berendezés tisztítására. 
A SolRnett-tel történő tisztítást követően a berendezés egyből
új életre kel (természetesen abban az esetben, ha nem szivárog).

Jellemzők :
  • Felhasználásra kész, vizes bázisú, nedvesítő szerves
   oldószerrel  és alkáli bázisú összetevőkből. 
  • Vízben oldható, nem habzik, egyszerűen kiöblíthető. 
  • Megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Funkció :
Belső tisztítás a lebomlott közvetítőközeg dugulást vagy áramláscsök-
kenést okozó lerakódásainak eltávolítása érdekében. 

Előnyök :
  • Egyszerű felhasználás keringető szivattyú segítségével. 
  • Képes az áramlás helyreállítására a kátránylerakódások
   tisztításával / feloldásával. 
  • Kompatibilis a rendszer alapanyagaival
   (fémek és elasztomerek).
  • Rövid tisztítási ciklus (20-30 perc).
  • Szobahőmérsékleten hatékony (min.  20°C).

EXE-16p_calop_Solar_09.indd   13EXE-16p_calop_Solar_09.indd   13 7/5/2012   6:42:06 PM7/5/2012   6:42:06 PM



Szeretném megismerni a berendezésemben lévő glikol élettartamát. 
Patrick Lê : „Sajnálatos módon lehetetlen pontos élettartamot
meghatározni. Valójában a korróziós inhibitorok az idő múlásával 
és a működési körülmények, a felhasznált anyagok és a galvanikus
kapcsolatok függvényében „használódnak el”. Kizárólag a glikol 
analízisével lehet felmérni a termék cseréjének szükségességét.”

Szeretném vízzel kitisztítani a berendezésemet fagyálló
alkalmazása előtt.
P.L. : „Ha vizet tölt főleg acélból készült berendezésbe, akkor a
leengedés után annak felülete korrodálódni fog. A glikol ezt követően
feloldja a rozsdát és iszap képződik. Az iszap mennyisége egyenesen 
arányos a berendezés méretével. Vízzel való tisztítás esetén a víz
lefejtése és a glikol betöltése közt eltelt idő a lehető legrövidebb legyen. ”
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A kivitelezők
kérdeznek / A 
szakértő válaszol 

Patrick Lê,
A Climalife közvetítőközegekkel 
kapcsolatos műszaki
segítségnyújtás vezetője
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Piros színű fagyállót töltöttem a berendezésembe, és a folyadék
jelenleg sárgás színű. 

P.L. : „A fagyállókban használt színezékek szerves molekulák. A szín 
megváltozhat a hőmérséklet és a rendszerben található fémoxidok 
hatására. Ez a színváltozás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a termék 
már nem hatékony. Ezzel szemben a barnás elszíneződés a termék 
erős lebomlásának jele, ezért azt újra kell cserélni.”

Fagyálló koncentrátumot szeretnék vásárolni, és én magam
végezném el a hígítását. 

P.L. : „Azt tanácsoljuk, hogy használjon kezelt (ioncserélt) vizet, hogy a 
korrózióval szembeni ellenállás biztosítása érdekében a lehető
legkevesebb káros elem (klorid, szulfát, karbonát, stb.) kerüljön be a 
rendszerbe. Minden szabványos korróziótesztet 33 térfogat-
százalékos fagyállóval végeznek. Ezen koncentráció alatt a
rendszerben jelenlévő korróziós inhibitorok mennyisége kevés, és így 
esetleg nem biztosítja a korrózió elleni megfelelő védelmet. Épp ezért 
azt javsoljuk, hogy függetlenül a fagyvédelem mértékétől, legalább 
ilyen térfogatszázalékos fagyállót használjon. ”

X fagyállót szeretnék tölteni a berendezésembe, amely olyan fagyállót 
tartalmaz, aminek már nem emlékszem az eredetére. 

P.L. : „ A fagyállók általában elegyednek egymással, ami azt jelenti, 
hogy ha összekeverjük őket, akkor homogén oldatot kapunk. Azonban 
ez nem jelenti azt, hogy a fagyállók kompatibilisek is egymással. Két 
különböző fagyálló különböző formulájú korróziós inhibitort tartalmaz. 
Elegyük a korróziós inhibitorok olyan keverékét eredményezi, melynek 
tulajdonságait nem ismerjük. Mindenesetre a különböző glikolbázisú 
(MEG, MPG...) közvetítőközegeket soha nem lehet összekeverni. 
Lehetőleg fejtsük le, tisztítsuk ki a rendszert vízzel és töltsük fel az 
új közvetítőközeggel. Soha ne adjunk vizet a rendszerhez, mert az 
megnöveli az elegy fagyáspontját és a csövek elfagyásának kocká-
zatával jár! 
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Climalife kft. 
2040 Budaörs, Rét utca 2. 
Tel: +36 23 431 660 - Fax: +36 23 431 661 
climalife.hu@climalife.dehon.com

www.climalife.dehon.com
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