
DL-Drainback-Napkollektor rendszer működési elve

A  „drain-back”  elnevezés  a  napkollektor  rendszer  működési  elvére  enged 
következtetni  ,  ugyanis  ez  angolul  azt  jelenti:  „visszafolyni”.  Az  ábrán  látható 
elrendezés  mellett  tehát,  ha  hőtechnikai  okokból  indokolt,  a  napkollektorból  víz 
visszaengedhető a tároló tartályba, ami egy beépített mágnesszelep segítségével, a 
gravitáció igénybevételével történik.

A drainback típusú napkollektor rendszerek elsősorban abban különböznek a 
hagyományos  zárt  körű  megoldásoktól,  hogy  a  hőátadó  folyadék  nem 
szükségképpen  kell  fagyálló  legyen,  a  hőközlő  folyadék  közönséges  víz.  A  víz 
töltetet  vegyileg  kezelni  szükséges,  de  árban,  ráfordított  energiában  és 
karbantartási  igényben messze nem éri  el  a  fagyállóval  működtetett  rendszerek 
szintjét.

A Direct-Line Kft. által fejlesztett drainback rendszer esetében nem csupán a 
hőközlő  közegben  van  a  különbség, 
hanem a  hagyományos  rendszerekhez 
képest  eltérő  elv  alapján  működik.  A 
hagyományos  zárt  rendszerekben, 
valamint  a  világon  elterjedt  drainback 
rendszerekben  is  a  primer  körben 
helyezkedik el az a hőcserélő, amely a 
használati  vizet  felmelegíti.  A 
napkollektor által megtermelt hőt ezen 
a hőcserélőn keresztül vezetjük be abba 
a  tartályba,  amelyben  magát  a 
használati  meleg  vizet  tároljuk.  A 
Direct-Line  Kft.  által  fejlesztett 
drainback  rendszerben  azonban  a 
primer  és  szekunder  kör  szerepe 
felcserélődik.  A  tartályban  a  hőtároló 
folyadék  található,  míg  a  használati 

melegvíz  a fogyasztás során a  szekunder  köri  hőcserélőben melegszik fel.  Ez  a 
változás azt  eredményezi,  hogy nincs pangó melegvíz  a használati  oldalon,  ami 
egészségkárosító  hatást  fejthetne  ki.  Higiéniai  és  számos  más  szempontból  is 
előnyösebb  megoldás  a  hőtároló  tartályban  elhelyezkedő  hőcserélő  spirálon 
átvezetni a fehasználatni kívánt vizet. 

A  drain-back  rendszerünknél  a  primer  körben  a  napkollektor  és  a  tartály 
nyitott, így nincs nyomás alatt a rendszer egyik eleme sem. Ebből következően nem 
szükséges  a  hőtágulás  miatt  kiegyenlítő  tartályt  sem  beépíteni,  mint  a 
hagyományos  zárt  rendszerek  esetében ez  szokás.  A  hőtároló  tartály  egyszerre 
szolgál a melegvíz tárolására, a hőtágulás kiegyenlítésére, valamint a vezetékből 
visszafolyt  hőközlő  folyadékmennyiség  fogadására.  Az  ily  módon  megvalósított 
működési mód egy hosszú élettartammal, rendkívül magas biztonsággal működő, 
összességben pedig költségkímélő megoldást eredményez. 
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