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Spistreści

Kolektor TopSonF3 TopSonF3-Q TopSonF3-1

Obudowa Głębokawannaz Alu,kolor natur, zabezp morskie.

Wymiary (L x B x H) / (zewnętrzne) 2099x1099x110mm 1099x2099x110 mm 2099x1099x110 mm

Powierzchniabrutto wg. DIN1055-4 2,3 m2 2,3 m2 2,3 m2

Powierzchniaczynnaabsorbera 2,0 m2 2,0 m2 2,0 m2

Ciężar (pusty) 40 kg 41 kg 40 kg

Pojemność 1,7 Litr 1,9 Litr 1,7 Litr

Absorber: miedź-miedź miedź-miedź aluminium-miedź

budowa meandryczna, wysokoselektywne pokrycie Tinox

Szyba 3,2 mm bezpieczna szyba solarna, odporna na uderzenia*

Izolacja wełnamineralna

Przyłącza uszczelka płaska z nakrętką (gwing zewn.) G 1 "

Kąt montażu 15° do 90 ° 15° do 90 ° 15° do 90 °

Sprawność optyczna * 82,1 % 81,9 % 80,4 %

Wspólczynnik straty ciepła a
1

* 3,312 W/(m K2) 3,312 W/(m K2) 3,235 W/(m K2)

Wspólczynnik straty ciepła a
2

* 0,0181 W/(m K2) 0,0181 W/(m K2) 0,0117W/(m K2)

Temperatura wrzenia * dop temp pracy.) 198°C 198°C 194°C

Wspólczynnik promieniowania K
50°

* 93% 93% 94 %

Pojemność cieplna C * 5,5 kJ/(m2K) 6,3 kJ/(m2K) 5,85 kJ/(m2K)

Max. nadciśnienie 10 bar 10 bar 10 bar

Czynnik ANRO gotowy (45pol-%)

Zalecanyprzepływ 75 l/h, możliwy: 30 do 90 l/h x ilość kolektorów

Strata ciśnienia przy 50 l/h * 30mbar 30mbar 30mbar

Strata ciśnienia przy i 90 l/h * 83mbar 83mbar 65mbar

* Wartości wg EN 12975 - - 011-7S260F

Dane techniczne



3
Art.-Nr.: 30 62 167_08/07

Normy i przepisy /
Wytyczne bezpieczeństwa

Przy montażu stosować się do następujących norm, przepisów
i wytycznych!
Montaż na dachu. Zwrócić uwagę na przepisy bezpieczeństwa (BHP)
- ENV 1991, 2-3 Obciążenieśniegiem
- ENV 1991, 2-4 Obciążeniewiatrem
- DIN 18338 Prace dachowe - krycie, uszczelnianie
- DIN 19339 Prace blacharskie
- DIN 18451 Prace na rusztowaniach
- BGV D 36 Drabiny i stopnie
- BGR 203 Pracedachowe
- BGR 198 Zabezpieczeniaprzeciwupadkom

Przyłącza do termicznych instalacji solarnych
- EN 12976 Termiczne instalacje solarne i ich części, urządzenia

prefabrykowane (w tym miejscu są zawarte ogólnie
obowiązujące wskazówki dotyczące planowania i
wykonania)

- EN 12977 Termiczne instalacje solarne i ich części, urządzenia
wykonane w specyficzny sposób dla danego klienta (w
tym miejscu są zawarte ogólnie obowiązujące wskazówki
dotycząceplanowania i wykonania)

IInstalacja i wykonanie podgrzewaczy c.w.u.
- EnEV Izolacjaprzewodów
- DIN 18380 Instalacje c.o. i c.w.u.
- DIN 18381 Gaz, woda, kanalizacja - prace wykonawcze
- DIN 18421 Izolacje instalacji cieplnych - wykonanie
- AVB Woda

Przyłącza elektryczne
- VDE 0100 Wykonanie instalacji elektrycznych do 1000 V
- VDE 0185 Instalacjeochronne
- ENV 61024 Eksploatacja instalacji elektrycznych do 1000 V
- VDE 0105 Kable i przewody w budynkach
- EN 50164-1 Instalacjeodgromowe

Kolektory są sprawdzane według następujących norm:
EN12975-1 Sprawdzanie jakości termicznych kolektorówsolarnych

(F3, F3-1)
EN12975-2 Sprawdzanie wydajności kolektorówsolarnych

(F3, F3-Q, F3-1)

Normy i przepisy

W opisiesąstosowanenastępującesymbole ioznaczeniadotyczącewskazówek.
Niniejszeważnewskazówkiodnosząsiędobezpieczeństwa ludzi i technicznego
bezpieczeństwaeksploatacji.

""Wskazówka bezpieczeństwa" oznacza instrukcje, które należy
dokładnieprzestrzegaćw celuuniknięciazagrożenia lubzranienia ludzi
oraz uniknięcia uszkodzeńurządzenia..

np. wskutek możliwych bardzo wysokich temperatur w kolektorze
spowodowanych przez gorące medium nośnika ciepła istnieje
niebezpieczeństwooparzenia.

"Uwaga"oznaczainstrukcje techniczne,doktórychnależyprzestrzegać,
aby uniknąć uszkodzeń i zakłóceń działania urządzenia.

Wytyczne
bezpieczeństwa

Uwaga
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Wskazówki/ przykłady orurowania

Odpowietrznik
(przewidziany w
najwyższym
punkcie)

Orurowanie większej ilości kolektorów wg Tichelmanna

Przykłady orurowania Pole kolektora składa się z maks. 5 kolektorów przy orurowaniu wykonanym z
jednej strony, po lewej lub poprawej lub z maks. 10 kolektorówprzy orurowaniu
wykonanym naprzemiennie z różnych stron.

Kolektorypowinnybyćustawionepomiędzypłd.-wsch.do płd.-zach. (optymalnie:
płd.). W przypadku odchyleń w ustawieniu należy zwrócić się do naszego
przedstawiciela. Drzewa, przylegające budowle itp. powinny rzucać możliwie
małocienianapowierzchniękolektora. Należy zwrócić uwagęna różnąpozycję
słońca (zależnie od pory roku zima/lato).
Odstęppomiędzy górnąstronączołowąkolektorasłonecznegoadolnąkrawędzią
kalenicy powinien wynosić co najmniej 3 dachówki tak, aby przewód
doprowadzający wznosił się w kierunku poddasza.

Na terenach z dużymi opadami śniegu należy zwrócić uwagę na to, by śnieg
mógł się zsuwać z kolektora. Poniżej powierzchni kolektora nie mogą więc
znajdowaćsię żadnenadbudówki nadachu. Zewzględówbezpieczeństwa łaty
poprzeczne oraz dachówki poniżej haków dachu nie mogą być uszkodzone
(zerwane, nawiercone, stare), gdyż w przeciwnym razie mogłyby się one
połamać przy dużym obciążeniu śniegiem. W razie wątpliwości łaty oraz / lub
dachówki w tych rejonach należy wymienić na nowe.
Ponadto, w przypadku montażu na dachu, jest wskazana wymiana dachówek
znajdujących się poniżej haków dachu na dachówki wykonane z blachy.
Przestrzegać obciążenia śniegiem zgodnie z normąDIN 1055-5.

Wskazówki

Orurowanie z jednej strony,
strona prawa

(możliwe do 5 kolektorów)

Orurowanie z jednej strony,
strona lewa

(możliwe do 5 kolektorów)

Orurowanie naprzemiennie
(możliwe do 10 kolektorów)

Orurowanie naprzemiennie
(możliwe do 10 kolektorów)

Zalecenie:
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Ilość Dł.przew. Śred- Grupa Zasobnik

kolektorówsolarnychprzew pompowa

(m) Ø mm F3/F3-1 F3-Q

2 15 15 x 1 10 SEM-1-300 18 18

2 30 18 x 1 10 SEM-1-300 18 18

3 10 15 x 1 10 SEM-1-400 18 25

3 20 18 x 1 10 SEM-1-400 25 25

3 30 15 x 1 20 SEM-1-400 18 25

3 70 18 x 1 20 SEM-1-400 25 25

4 15 18 x 1 10 SEM-1-500 25 35

4 30 22 x 1 10 SEM-1-500 35 35

4 50 18 x 1 20 SEM-1-500 25 35

5 10 18 x 1 10 SEM-1-750 35 35

5 20 22 x 1 10 SEM-1-750 35 35

5 35 18 x 1 20 SEM-1-750 35 35

5 90 22 x 1 20 SEM-1-750 35 50

6 15 22 x 1 10 SEM-1-750 35 50

6 30 18 x 1 20 SEM-1-750 35 50

6 70 18 x 1 20 SEM-1-750 50 50

7 15 28 x 1,5 10 SEM-1-1000 50 50

7 15 18 x 1 20 SEM-1-1000 50 50

7 50 22 x 1 20 SEM-1-1000 50 50

8 50 22 x 1 20 SEM-1-1000 50 2x35

8 100 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x35 2x35

9 20 22 x 1 20 SEM-1-1000 50 2x35

9 80 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x35 2x35

10 10 22 x 1 20 SEM-1-1000 2x35 2x35

10 50 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x35 2x35

Wakazówki do inst. hydraulicznej
Naczynie wzbiorcze

Wszystkie dane są zaleceniami i mogą ulec zmienie zgodnie z instalacją. Konieczne jest zamontowanie specjalnego
membramowego naczynia wzbiorczego!

Wskazówki do instalacji hydraulicznej • Kolektory mogą pracować z wysokim przepływem specyficznym (tzw. high-
flow). Zalety: Kolektor jest właściwie chłodzony = wysoki stopień sprawności
kolektora,niskiestraty ciepłanaprzewodziedoprowadzającym,wady:wysokie
straty ciśnienia = silna pompa, duże przekroje rur.

• Kolektory mogą pracować z niski przepływem specyficznym (tzw. low-flow).
Przy tym wadytrybuhigh-flowstająsięzaletami i naodwrót. Dodatkowązaletę
w związku z wyższą temperaturą rozruchu stanowi bardziej efektywna praca
zbiornikawarstwowego.

Przepływ: High-flow (90 l/h*kol.), ANRO (45/55) 20°C Przepływ: Low-Flow (50 l/h*kol), ANRO (45/55) 20°C

Ilość- Długość Śred Grupa- Zasobnik

kolektorów przew przew pompowa

(m) Ø(mm) F3/F3-1 F3-Q

2 20 12 x 1 10 SEM-1-300 12 18

2 50 15 x 1 10 SEM-1-300 18 18

3 35 15 x 1 10 SEM-1-400 18 25

3 80 18 x 1 10 SEM-1-400 25 25

4 25 15 x 1 10 SEM-1-500 25 25

4 50 18 x 1 10 SEM-1-500 25 25

5 20 15 x 1 10 SEM-1-750 35 35

5 45 18 x 1 10 SEM-1-750 35 35

6 15 15 x 1 10 SEM-1-750 35 35

6 30 15 x 1 20 SEM-1-750 35 35

6 35 18 x 1 10 SEM-1-750 35 35

7 30 18 x 1 10 SEM-1-1000 50 35

7 30 15 x 1 20 SEM-1-1000 50 35

7 60 18 x 1 20 SEM-1-1000 50 50

8 25 18 x 1 10 SEM-1-1000 50 50

8 25 15 x 1 20 SEM-1-1000 50 50

8 50 18 x 1 20 SEM-1-1000 50 50

9 20 18 x 1 10 SEM-1-1000 50 50

9 50 22 x 1 10 SEM-1-1000 2x35 2x35

9 50 18 x 1 20 SEM-1-1000 50 2x35

10 15 18 x 1 10 SEM-1-1000 2x35 2x35

10 40 22 x 1 10 SEM-1-1000 2x35 2x35

10 40 18 x 1 20 SEM-1-1000 2x35 2x35

Nacz

wzb 2,5bar

Nacz

wzb 2,5bar
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Te prace należy wykonać przed transportem kolektorów na dach (wyjątek
stanowi montaż na dachu płaskim).
Uwaga: Kompensatory należymontowaćnakrótszym króćcuprzyłączeniowym
kolektora!
W przypadku orurowania wykonanego jednostronnie, z lewej strony (patrz
przykład na rysunku) krótkie króćce przyłączeniowe znajdują się po prawej
stronie.
W przypadku orurowania wykonanego jednostronnie, z prawej strony należy
odwrócić kolektor o 180°.
Przedskręceniem przyłączy należy sprawdzić, czyuszczelki kolektoraznajdują
się w złączach śrubowych.
Przymontowaniuelementówprzyłączeniowych,kompensatorówikorkównależy
zawsze skontrować nakrętkę złączkową przy kolektorze.

Wyjąć tuleję zanurzeniową z kartonu i wkręcić do elementu przyłączeniowego
zasilania.
Zawszecałkowiciewkręcać2kołki gwintowaneM8x30umieszczoneprzydolnej
krawędzi wanny.

Prace przygotowawcze przed
montażem

Ogólne prace przygotowawcze

- Stosy kolektorów należy transportowaćwyłącznie z wykorzystaniem listew
do pakowania i palet.

- Nie transportowaćwięcej niż 16 kolektorów jeden na drugim, lub składować
nie więcej niż 24 kolektorów jeden na drugim.

- Nie transportować kolektorów szkłem w dół.
- Nie przenosić lub opierać kolektorów na króćcach przyłączeniowych.
- Nie składować/opieraćkolektorównanierównej powierzchni
- Składować kolektory w miejscach suchych i niezapylonych
- Zakrywać szkło kolektora, aż do uruchomienia.
- Zalecamy stosować pasy transportowe (dostępne jako wyposażenie).

Transport i składowanie

Kompen-
satory

Kołki
gwintowane
M8x30

Element
przyłączeniowy
zasilania

Element
przyłączeniowy
powrotu ( wymagane
w przypadku montażu
w dachu)

Uszczelki
kolektora

Uwaga

Tuleja
zanurzeniowa

1 młotek
1 metrówka
1 ołówek / kreda
2 wkrętak / klucz 13
1 wiertło do drewna ok. 5 mm (tylko do montażu w dachu)
1 szlifierka kątowa
2 klucze 30
1 szczypce hydrauliczne
1 wycinarka (do szalunku dachu)
elementy do przejścia przez dach przewodów instalacji (np. za pomocą
szlifierki kątowej odpowiednio zeszlifować dachówki służące do wentylacji)
przewody ochronne na końcówkach instalacji (przewód czujnika, orurowanie)
zabezpieczenie przed spadnięciem z dachu
1 wkrętak

Montaż Montaż i pierwsze uruchomienie winny być przeprowadzone przez fachowca z
odpowiednimi uprawnieniami. Ponosi on odpowiedzialność za prawidłowe
wykonanie instalacji oraz za pierwsze uruchomienie.

Przyłącza kolektorów, również przy pustych kolektorach mogą być bardzo
gorące. Używać rękawić chroniących przed oparzeniem.

Dla łatwego i pewnego montażu używać następującvych narzędzi:Potrzebne narzędzia
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Ogólne prace przygotowawcze

Przykład ułożenia: 3 kolektory, dłuższym bokiem w pionie F3 / F3-1, jednostronne przyłącze po lewej stronie

Element przyłączeniowy
zasilanie

Element przyłączeniowy

powrotu(bezwzględnie
wymagane w przypadku
montażu w dachu)

czy są uszczelki?

2 x zaślepki
naprzeciwko
elementów
przyłączeniowych

Kołki gwintowane M8x30 od
dolnej strony kolektorów

Kompensatory

Tuleja

Przykład ułożenia: 3 kolektory, naprzeciw F3-Q, jednostronne przyłącze po lewej stronie

Przyłącze
zasilania

Element przyłączeniowy

powrotu(bezwzględnie
wymagane w przypadku
montażu w dachu)

czy są uszczelki?

2 x zaślepki
naprzeciwko
elementów
przyłączeniowych

Kołki gwintowane M8x30 od
dolnej strony kolektorów

KompensatoryTuleja

Montaż wstępny haków dachu przy montażu na dachu

Montaż na łatach.
(wstępny)

Montaż na krokwiach.
(przemontowanie)

Haki dachowe zgodnie z
rysunkiem najpierw
dokręcićmocno ręką.

Haki dachu "u góry" Haki dachu "u dołu"

Haki dachu "u góry" Haki dachu "u dołu"

Wkręt M8x20

Wkręt M8x20 Wkręt M8x20

Przy montażu na dachu skośnym konieczny jest montaż na łatach!

Nakretka
M8

Nakętka M8

krótsze ramię
do góry

dłuższym
wycięciem
do góry
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Montaż na dachu (dachówki,blachy)
dostawa / obciążenie od sniegu

Ilośćkolektorów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szer.[m] mont. w pion. F3/CFK X 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,88 9,01 10,14 11,27

Szer.[m] mont. w poz. F3-Q 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,88 17,01 19,14 21,27

Zakres dostawy materiałów do mocowania( odpowiednie ilości):

Haki dachu "u
góry" ze
strzemionami do
zamocowania

Haki dachu "u dołu"
ze strzemionami do
zamocowania

Szyna montażowa Zestaw
połączeniowy (jeżeli
niezbędny )

Wszystkie dostarczone haki dachowe rozmieścić równomiernie na całej
szerokości kolektora tak, abyrozłożyćwystępujące obciążenia. Przy tym
umieścić haki dachu możliwie blisko krokwi.

Pozycjonowanie pola
kolektora przy montażu
na dachu

Uwaga

Uwaga: Bez uwzględnienia miejsca montażu przyłącza rur.Wymiary do ustawiania
szerokości pola kolektora

Max. obciążenie od śniegu dla kolektorów płaskich wielkoformatowych przy nachyleniu od 30°do 45°
F3/F3-1 bez zestawu odśnieżającego z zestawem odśnieżającym

max. obciążenie ciągłe 2,4 kN/m˛ 4 kN/m˛

Strefa1 1190 m nad poz morza 1561 m nad poz morza

Strefa 1a 1039 m nad poz morza 1374 m nad poz morza

Strefa 2 768 m nad poz morza 1027 m nad poz morza

Strefa 2a 663 m nad poz morza 896 m nad poz morza

Strefa 3 587 m nad poz morza 799 m nad poz morza

Przy tych obliczeniach występuje współczynnik 0,8 wg DIN 1055-5 (odpowiednio do pochylenia dachu
0 - 30°). Przy wyższych obciążeniach od śniegu zaleca się montaż w dachu.
Kolektory płaskie poprzeczne (F3-Q) montuje się bez zestawu odśnieżającego do obciążeń 4 kN/m˛ .

Przy obliczeniach obciążenia od
śniegu muszą być uwzględnione
strefy według mapy zgodnie z
DIN 1055-5 .

Obliczenia obciążenia
od śniegu reguluje
Polska Norma
PN-80/B-02010.
1
Patrz strona 33.

Śruby, nakrętki, kołki
gwintowane, wkręty
do drewna w
woreczku

Zestaw szyny
wyrównawczej
z wkrętami do
drewna do montażu
na łatach

Osprzęt
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1. Zgodnie z rys zamontować haki dachu "na dole" i zawiesić je na łatach.
2. Zgodnie z rys zamontować haki dachu "od góry" i zawiesić je na łatach.

Ustawić odstęp obu szyn 2,06m przy montażu kolektora dłuższym bokiem w pionie
lub 1,06m przy montażu kolektora dłuższym bokiem w poziomie przy górnym haku
dachowym w otworze podłużnym i zamocować za pomocą wkrętów M8x20.

3. Ustawić wysokość strzemion do mocowania i zamocować je za pomocą wkrętów
M8x20, tak by nacisk rozkładał się równomiernie na dachówki.

4. W łożyć odpowiednią ilość wkrętów M8x20 w szynę montażową.
5. Zamocować szyny montażowe zgodnie z ilustracją za pomocą wkrętów M8x25.
6. Pokryć rejon haków dachówkami.

Montaż haków dachowych na łatach (przykład dla 2 kolektorów)

Haki dachowe
montować “ z dołu“Szerokość pola

kolektorów

Szyna montażowa

Wkręt M8x20

max. 0,4 m
opdstęp szyn

max. 0,4 m
opdstęp szyn

min. 3
szeregi

Szyna
montażowa

Haki montować “od góry“

Wkręt
M8x20

Szyna
montażowa

Haki dachowe według
potrzeby skrócić lub
zagiąć

opcja zabudowy
haków zestawu
odśnieżającego
góra/dół

Montaż na dachu (dachówki,blachy)
Haki dachu na łatach

Szyna
montażowa

Wkręt
M8x20

Nakrętka
płaska M8

środek

K o l e k t o r
poprz 1,06m
K o l e k t o r
wzdł 2,06m
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Montaż haków dachowych na krokwi
(przykład dla 2 kolektorów)

1. Zgodnie z rys zamontować haki dachu "na dole" i zamocować je na
krokwiach za pomocąwkrętów do drewna 6x60.

2. Zgodnie z rys zamontować haki dachu “u góry”; ustawić odstęp obu szyn
2,06m przy montażu kolektora wzdłużnie lub 1,06m przy montażu kolektora
dłuższym bokiem w poziomie przy górnym haku dachu w otworze podłużnym
i ustawić za pomocą wkrętów M8x20 i zamocować za pomocą wkrętów do
drewna 6x60 na krokwi.

3. Ustawić wysokość strzemion do mocowania i zamocować je za pomocą
wkrętów M8x20, tak by nacisk rozkładał się równomiernie na dachówki.

4. Wstawić odpowiednią ilość śrub M8x20 do szyny montażowej
4. Zamocować szyny montażowe zgodnie z rys za pomocą wkrętów M8x25.
5. Pokryć rejon haków dachu dachówkami.

Haki dachowe "u
góry"

Haki dachowe
(od dołu)

Szyna montażowa

Szerokość pola
kolektora

Wkręt
M8x20

Wkręt
M8x20

- Jeśli zagłębienie dachówki nie znajduje sięponad krokwią, dostarczone szyny
wyrównawcze "3" są mocowane nad krokwią "2" a haki dachu "1" są
przykręcane do szyn wyrównawczych w zagłębieniu dachówki.

- Szyny wyrównawcze "3" przykręcić za pomocąwkrętów do drewna 6x60 do
krokwi "2".

- Wkręcić wkręt M8x16 od dołu w szyny wyrównawcze.
- Nałożyć haki dachowe i skręcić za pomocą nakrętek sześciokątnych.

Mocowanie krokwiowe z
szyną wyrównawczą

Śruba
M8x20

min. 3
rzędy

maks. 0,4 m
Występ szyny

maks. 0,4 m
Występ szyny

Wrazie potrzeby haki dachowe
skrócić lub wygiąć

Szyna montażowa

Montaż na dachu (dachówki,blachy)
haki dachowe na krokwiach

Szyna
montażowa

Śruba
M8x20

Nakrętka
płaska M8

opcja zabudowy
haków zestawu
odśnieżającego
góra/dół

1
23

środek

K o l e k t o r
poprz 1,06m
K o l e k t o r
wzdł 2,06m
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Montaż na dachu (dachówki,blachy)
Montaż kolektorów

Przedłużenie szyny
montażowej od 4 kolektorów

Wskazówka: Niektóredachówki (np. dachówki z felcem odgóry i oddołu) należy zaszlifowaćw obszarze hakówdachu,
aby zamontowane haki leżały poprawnie i leżąca na nich dachówka nie odstawała.

1. Najpierw zgodnie z rys założyć kolektor z kołkami gwintowanymi w dolną
szynę montażową i za pomocą nakrętki M8 ręcznie zabezpieczyć płytkę.

2. śrubysześciokątneM8x20zwkładkamiwsunąćprzezgórnąszynęmontażową
i ręcznie wkręcić w kolektor.

3. Kolejne kolektory zamontować w taki sam sposób.

4. Dokręcić zasilanie i powrót.Sprawdzić szczelność.

5. Dociągnąćwszystkie wkręty i nakrętki służące do zamocowania kolektora.

- Czy są uszczelki?
- Zachowaćodstęp
- Elementy skręcane w jednej linii
- kontrowaćdrugim kluczem

Moment dokręcania max. 20 Nm

31mm

SW30

W przypadku montażu więcej niż 3 kolektorów należy zgodnie z rys
przedłużyć szyny montażowe

Śruba
M8x20

Kołek
gwintowany
M8

Uwaga

Jedną z 3 śrub można użyć do moncowania na haku dachowym. Szyna U
pozostaje ustawiona środkowo, śrubę można w długim otworze ustawić w
odpowiedniej pozycji i przełożyc przez hak.

Nakrętka M8

Szyna montażowa dla
np: 3 kolektorów

Szyna montażowadla
np: 2 dodatkowych
kolektorów

Zestaw łącznikowy
szyn

3 śruby M8 x 25 z nakrętką płaską M8
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1.

max. 0,4m max. 0,4m

Warunki szczególne dla montażu na
dachu przy dachu skośnym z hakami
skośnymi

1. Zdjąć pokrycie dachu w miejscu
montażuhaków.

Szerokość kolektora

Wkręty 6x70mm

Śruba M8x20

2. Zamocowaćhaki wkrętami 6x70mm.

Śruba M8x20

3. Przykryć haki skośne blachą ołowianą.

4. Pokryć dach.

Wszystkiedoastarczonehaki musząbyćrównorozdzielonenaszerokości
kolektora dla wyrównania nacisków.

Uwaga

opcja zabudowy
zestawu
odśnieżającego z
hakami

3.
Szyna
montażowa

Śruba
M8x20

Nakrętka M8

2.

występ szyny występ szyny

środek

K o l e k t o r
poprz 1,06m
K o l e k t o r
wzdł 2,06m
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Szerokość pola kolektorów

opcja zestawu
odśnieżającego

max. 0,4 m
występ szyny

max. 0,4 m
występ szyny Śruba z płytką

montażową

Warunki szczególne montażu na dachu
falistym / blacha i śruby imadłowe

8
0
-1

0
0

Śruba kotwiąca M12x300

Płytka aluminiowa 6mm

Uszczelka EPDM, odporna na
UV

Nakrętkę
płaską
ostroznie

dokręcać.

Zagrożenie
uszkodzenia!

- Przy dachu falistym należy wykonać otwór ( 14) dla śruby kotwowej w
najwyższym punkcie pokrycia.

- Należyzachować pionowy odstęp otworów dla śrub dla zapewnienia
właściwego ustawienia szyn.

- Tomocowaniemusibyćwykonanebezpośrednionakonstrukcjipodpokryciem
(krokiew). Jeżeli nie ma takiej możliwości, to należy wykonać dodatkową
konstrukcję (budowa).

- Otwory do mocowania śrub wykonać w drewnianej krokwi (Ř 8,5). Przy
betonie lub murze zastosować odpowiednie dyble.

- Głębokośćnawierceniadlaśrubmusi wynosić 80 - 100mm. Posmarowanie
ułatwi wkręcanie. Gładki zakres na śrubie służy jako miejsce dla uszczelki
dociskowej. Musi znajdować sie w zakresie pokrycia.

- Płykti montażowe służa do lepszej stabilizacji i muszą być skierowane do
góry, jak na rys.

- Pokrycie dachowe jest uszczelnione poprzez lekkie, ostrożne dokręcanie
nakrętki płaskiej. Przy eternicie falistym zachodzi zagrożenie pęknięcia.

Wytyczne ogólne

Wszystkiedoastarczonehaki musząbyćrównorozdzielonenaszerokości
kolektora dla wyrównania nacisków.

Uwaga

Montaz śruby imadłowej

Dach falisty

środek

K o l e k t o r
poprz 1,06m
K o l e k t o r
wzdł 2,06m
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Ustawienie na dachu skośnym

Optymalny kąt nachylenia Do nastawiania wymaganego kąta nachylenia zależnie od rodzaju instalacji
należy zastosować nastawialne trójkąty podporowe, które umożliwiająwybór
optymalnego kąta nachylenia.
Trójkąty podporoweposiadająnawiercenia umożliwiającewybór kątów 20°, 30°
i 45° .

Wytyczne mocowania Przymontażunadachuskośnym zalecane jest zamontowanieśrubmocujących
do krokwi. Nateży sprawdzić statyczne obciążenie konstrukcji i dopuszczalne
obciążenie ciągłe dachu (ew.wykonać obliczenia statyczne). Duży wpływ ma
również wysokość budynku.
Odległość kolektorów od krawędzi dachu powinna być większa niż 1 m dla
ułatwienia montażu i uniknięcia zwiększonej siły wiatru w obrębie krawędzi
dachu.

wiatr

Siła wiatru Fw

Wys. Pow. nacisku Siła wiatru
bud. wiatru Fw

0-8m 2,30m˛ 2030N

8-20m 2,30m˛ 2800N

>20m 2,30m˛ Wymagane obliczenia
indyw. wg DIN 1055-4 .

Wytyczne do optymalnego
nachylenia kolektora

Zalecane optymalnekąty nachyleniakolektorówzależnie od rodzaju instalacji.

Solarneprzygotowanie cwu 30° + 5°

Solarneprzygotowanie cwu
i wspomaganie ogrzewania

Solarne wspomaganieogrzewania 55° ± 5°

Otwory

2
,0

6
m

p
rz

y
m

o
n
ta
żu

p
io

n

1
,0

6
m

p
rz

y
m

on
ta
żu

p
o
zi

om 45°

30°

20°

Belkę przekątną zmontować odpowiednio do wymaganego kąta na belce
prostopadłej.
Belkę prostopadłą zaznaczyć odpowiednio i skrócić (patrz rys).

>1m

>1m

Dla kolektora rurowego
TRK

45° ± 5°
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Min. odległość i kąt dla montażu poprzecznego kolektorów F3 / F3-1 (przykład Würzburg)

Nach. dachu Kąt dla Kąt nastawy Wymiar otw. Odległość "d1" Odległość "d"
 zmiany  do poziomu (°) (cm) (cm) (cm)

15 30 45 66 (istniejący) 89 184

20 10 30 27 62 162

20 25 45 56 62 162

20 40 60 85 94 179

25 20 45 46 (istniejący) 42 145

30 15 45 36 27 133

30 30 60 66 (istniejący) 52 147

40 20 60 46 (istniejący) 25 128

45 15 60 36 15 121

h

Wym otworów "h"

Ustawienie na dachu skośnym

Minimalne odległości przy kilku
kolektorach

Wydłużenie szyny
montażowej od 4 kolektorów

Przy montażu więcej niż 3 kolektorów należy wydłużyć szynę montażową
zgodnie z rys.

Min. odległość i kąt dla montażu wzdłużnego kolektorów F3 / F3-1 (przykład Würzburg)

Nach. dachu Kąt dla Kąt nastawy Wymiar otw. Odległość "d1" Odległość "d"
a zmiany d do poziomu "h" (cm) (cm) (cm)

15 30 45 117 (istniejący) 162 336

20 10 30 32 47 245

20 25 45 98 114 296

20 40 60 153 173 327

25 20 45 80 (istniejący) 77 266

30 15 45 62 49 243

30 30 60 117 (istniejący) 94 268

40 20 60 80 (istniejący) 45 234

45 15 60 62 28 222

Szyna montażowa
dla np. 3 kolektorów

Szyna montażowa dla
np. 2 dod.. kolektorów

Złączka szyny

3 śruby zamkowe M8 x 25 z nakrętkami M8

17°

d1

d
>1m

>1m





montażowej
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Montażpodstawy

Odstęp krokwi

Montaż poprz.:

Montaż wzdł.:

Poprzeczka

Ilośćkolektorów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szer[m] montaż pionowy F3/F3-1 X 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,88 9,01 10,14 11,27

Szer[m] montaż poziomy F3-Q 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,88 17,01 19,14 21,27

Uwaga: bez ustalenia miejsca przyłączenia rur.Wytyczne do ustawienia
szerokości pola kolektorów

Ustawienie na dachu skośnym

Wzmocnienie poprzeczne Przy ustawieniu na dachu skośnym musi być
zamontowane wzmocnienie poprzeczne jedno na
kolekor (szyna śniegowa).

1. Zamontować haki dachowe na krokwiach, zwracać uwagę na odległość
poziomą i pionową.

2. Zamontowaćpodstawękolektorównahakach.

3. Szynymontażowe zamontowaćgóra/dółsześciokątnymiśrubami M8x50na
podstawiekolektorów.

4. Kolektor zamocować najpierwnadolnej szynienakołkachgwintowanych jak
na rys. a następnie dokręcić ręką nakretkę z podkładką M8 .

5. Śrubę sześciokątną M8x20 z podkładką przełożyć przez górną szynę
montażową i dokręcić ręcznie do kolektora.

6. W ten sam sposób montować następne kolektory.

7. Dokręcić zasilanie i powrót. Sprawdzić uszczelki.

8. Szynę śniegową 1 x kolektor zamontować jako usztywnienie poprzeczne.

9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.

- Czy są uszczelki?
- Zachowaćodstęp
- Elementy skręcane w jednej

linii
- Kontrowaćdrugim kluczem

Moment dokręcania max. 20
Nm

Uwaga

31mm

SW30

śruba
spec.

Nakrętka M8

2,
06

pi
on

ow
y

1,
06

po
zi
om

y

śruba
zamkowa
M8x20

Nakrętka M8

śruba
zamkowa
M8x20

Nakrętka M8

Belka pionowa

Nakrętka M8
Śruba zamkowa M8x20

Wzmocnienie
poprzeczne
(szyna śniegowa)

Wym. dla śrub
hakowych

dalsze
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Montaż w dachu

Zakresdostawy
Części do
montażu

Blachy okładzinowe u góry

Blachy okładzinowe
prawe

Blacha okładzinowa
lewa

Szyna montażowa górna

Szyna montażowa u dołu z zaczepem dla taśmy

nakładkowej)

Nakładka z taśmy po
prawej stronie

Taśma
nakładkowa
po lewej
stronie

Taśma
nakładkowa

Trójkątna taśma
uszczelniająca

Profil
ochronny

Dystanse drewniane
wysokości 15-30 mm do

dopasowania do łat
dachowych

Ze względówbezpieczeństwa pod powierzchnią kolektora musi znajdować się
szczelny dach, np. papier bitumiczny, folia zbrojona lub inny odpowiedni
materiał zapobiegający wprzypadku ewentualnych nieszczelności wnikaniu

wilgoci do budynku. Musi on być zakończony w rynnie dachowej.

śruby, nakrętki, kołki gwintowane,
wkręty do drewna w woreczku

Blachy
okładzinowe u
góry

Szyna
po łączeniowa

Uwaga

Ilość kolektorów 2 3 4 5 6 *) 7 8 9 10 *)

Szerokość pola kolektora [m] 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40

Szerokość z ramą pokrywającą [m] 2,74 3,87 5,00 6,03 7,26 8,39 9,52 10,65 11,78

*) dachówki do pokrycia szeregu:

Szerokość pokrycia 30cm 8 14 18 22 25 29 33 37 39

Wym. " X " [cm] 0,5 4 7,5 11 14,5 / 7 3 6,5 10 6

Szerokość pokrycia 20cm 12 18 24 29 35 41 46 52 58

Wym. " X " [cm] 0,5 4 7,5 1 4,5 8 1,5 5 8,5
*) Po "wyśrodkowaniu" szyny montażowej jest zalecane przesunięcie jej o 7 cm w lewo lub prawo. W ten sposób po jednej stronie może
zostać zastosowane pół dachówki, a po przeciwnej stronie cała.

17 cm17 cm

Wymiary montażu

Szerokość pola
kolektora

m
in

.
3

rz
ę

d
y

m
in

.
2

,5
m

X (0,5-12cm)

Szerokość z ramą
pokrywającą

X (0,5-12cm)

Szer. pola kolektorów

Szer. z ramami
osłonowymi

kolektorów
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100

23
3c

m

8c
m

24
5c

m
25

0c
m

35 cm35 cm

80m
m

Ø 5mm

Montaż w dachu

Zabudowa

1. Po zamontowaniu przedłużenia wyśrodkować szynę montażową w taki sposób, by pomiędzy szerokością pola
kolektora i gotowym pokryciem powstała szczelina 0,5 - 12 cm ( wym " X "). Jeśli miara " X " nie jest możliwa, należy
zastosować połówki dachówek lub przyciąć je. Aby uzyskać szczelne pokrycie należy zapewnić miarę "X".

2. Przewiercićwiertłem 5mm izamocowaćszynęmontażowąwraz zdystansamidrewnianymi (grubość łat minus 9mm)
za pomocąwkrętów 8x80 do krokwi.

3. Zgodniez ilustracjąnakleić taśmę, ściągnąć folięochronną tylkowzakresieklejeniaszyny montażowej.Taśmamusi
wystawać po obu stronach nakładek po ok. 35 cm. Więcej warstw taśmy należy naklejać z zakładką co najmniej
5 cm. (jeszcze nie naklejać taśmy na dachówki, ponieważ kolektory muszą jeszcze zostać skręcone z szyną
montażową!)

Montaż i przedłużanie dolnej
szyny montażowej
(z zaczepem dla taśmy nakładkowej

Taśma
nakładkowa
lewa

Nakładka z taśmy
prawa

Szyna połączeniowa

Szyna montażowa dla
2 kolektorów (2,26m)

Szyna montażowa dla 1
dodatkowego kolektora
(1,13m)

2 x wkręty
M8 x 16

4 x wkręty
M8 x 16

Dystans drewniany
(wym. łaty)

Trójkatna taśma
uszczelniająca

Blacha osłonowa
górna

Kolektor

Dystans drewniany
(wysokość łaty minus 9 mm)

Szyna montażowa

Taśma
nakładkowa

Wodoszczelna obróbka dachu

8 x 80 Dystans drewniany
(grubość łaty minus 9mm)

zaplanowac > 5cm

Szyna
montażowa

Szyna
montażowa

Zalecenie:
W miejscu styku górnej
części blachy a
dachówkami założyć
podkładkę aby zapobiec
wgnieceniom.
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Montaż w dachu

1. Najpierw zgodnie z rys założyć kolektor z kołkami gwintowanymi w dolną
szynę montażową i za pomocą nakrętki M8 i podkładki skręcić ręcznie.

2. Kolejne kolektory należy założyć na dolną szynę montażową w taki sam
sposób.

3. Dystanse drewniane (wysokość jak łata) od góry kolektora założyć na
krokiew. Położyćszynęmontażowąodgórynadystansedrewniane i dosunąć
do górnej strony kolektora.Zamontować szynęmontażową za pomocą śrub
sześciokątnych M8x20 oraz wkładki na kolektor i skręcić ręcznie.

4. Przewiercićwiertłem 5mm przez szynęmontażową i podkładkidrewnianedo
krokwi i zamocować za pomocą śruby 8x80 do krokwi.

5. Przyłączyc zasilanie i powrót. Skontrolować uszczelki.

6. Wykonać test szczelności zgodnie z opisem "Sprawdzanie szczelności".

Zamontowaćkolektor

Dystans drewniany
(wysokość łaty)

8 x 80

Taśma
nakładkowa

Nakrętka M8 z
podkładką

Dystans drewniany
(wysokość łaty
minus 9 mm)

Śruba specjalna M8x20

Szyna montażowa u
do łu

Szyna montażowa u
góry

Szyna montażowa u
góry

- Czy są uszczelki?
- Zachowaćodstęp
- Elementy skręcane w jednej linii
- Kontrowaćdrugim kluczem

Moment dokręcania max. 20 Nm

Uwaga

31mm

SW30
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Montaż w dachu

Zakładki

Blachy pośrednie

Blachy pośrednie

Taśma
nakładkowa

1. Wsunąć blachy pośrednie zgodnie z rys. Jeśli klinują sięone przy montażu,
skorygować pozycje kolektorów. Następnie zgiąć nakładki u góry przy
blachach pośrednich tak, aby zapobiec przesuwaniu się.

2. Dociągnąćwszystkie wkręty i nakrętki służące do zamocowania kolektora.

3. Całkowicieściągnąć folięochronnąz taśmyi zrobićz prawej strony zakładkę.
Na końcach nakładek po obu stronach zrobić zakładki. (patrz rys.)

Zrobić
zakładkę

Montażblach pośrednich

Zakładka
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ca. 5cm“ X ”
(0,5-12cm)

Krokwie

Zaczepy (po 3
z boku blachy)

Dystans drewniany
Wysokość = łata

Zaczepy (po 2 sztuki na jedną
blachę)

Blacha u
góry

Blacha
boczna

Łata
dachowa

Zawiesić blachę boczną

Montaż blaszanego pokrycia ramy

Uszczelniająca
taśma trójkątna od
góry i z boku

Profil ochronny

Trójkątna taśma
uszczelniająca

Uszczelniająca taśma
trójkątna od góry

1. Zgodnie z rys zawiesić blachy okładzinowe po stronie lewej i prawej i
przyczepić je.

2. Nałożyć blachy okładzinowe od góry na ramy kolektora. Do nałożenia na
krokiew, na każdej z nich należy zamontować pod blachą okładzinową
dystans drewniany o wysokości łaty. Przyczepić blachy okładzinowe.

3. Wstawić profileochronnewmiejsca łączeniablachokładzinowychugóry na
krawędzie zgodnie z rys.

4. Przykleić trójkątną taśmę uszczelniającą z boku i od góry blach
okładzinowych.

5. Pokryćdachówkamipowierzchnięwokół ramypokrywającej.W raziepotrzeby
zastosować pół dachówki lub przyciąć dachówki.

Nakleić trójkątną taśme
uszczelniająca

Łata
dachowa

Montaż w dachu

Wkręty do drewna
4x60

Wkręty do drewna
4x30

Wkręty do drewna
4x30
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Montaż na dachu płaskim

Niedokładnie zamocowana konstrukcja wsporcza może byc przez wiatr
uszkodzona. Dlatego kolektory muszą być dobrze zabezpieczone. Przed
montażem sprawdzić statyczne oddziaływanie konstrukcji i dopuszczalne
obciążenie ciągłe (ew. wykonać obliczenia statyczne)
Zwracać uwagę na możliwość uszkodzenia pokrycia dachu przez obciążenie.

Np. na płaski dach są układane progi betonowe i do nich są mocowane
rusztowania. Konieczny ciężar progów betonowych zależy od siły wiatru,
rosnącej wraz ze wzrostem wysokości budynku.
Ponadto siła wiatru jest większa na krawędziach dachu niż na jego środku.
Odstęp od krawędzi budynku powinien z tego względu oraz ze względu na
łatwiejszy montaż wynosić ponad 1 m.

Jeśli w ten sposób ciężar miałby przekroczyć dopuszczalną nośność dachu,
kolektory są zabezpieczane przed zsunięciem się za pomocąciężaru min. 100
kg na kolektor oraz lin metalowych nierdzewnych o średnicy min 4 mm.

Alternatywę do montażu ciężarów stanowi praca ze (stalową) podstawą
konstrukcji dachu. Przy tym łączone ze sobą są co najmniej 2 szeregi. W ten
sposób zapobiega się powstaniu dźwigni tak skutecznie, że już sam jeden

ciężar do kolektora zapobiega przewróceniu się. Dodatkowo podstawa

konstrukcji dachu taka ma tę zaletę, iż można w ten sposób wyrównać
powierzchniedachu.

Minimalne odstępy większej ilości
szeregów kolektorów
(kąt zacienienia = 17°)

Wskazówki dotyczące mocowania

Wysokość Pow nacisku Siła wiatru minimalneobciążenie
bud wiatru Fw na kolektor

0-8m 2,30m˛ 2030N 175 kg

8-20m 2,30m˛ 2800N 295 kg

>20m 2,30m˛ Konieczne ind. oblicz.
wg DIN 1055-4

17°

>1m >1m

 

d1

d

h

Wiatr

Siła wiatru

Zabezpieczenie
(ciężary)

Minimalny odstęp i kąt dla montażu kolektorów pionowych / F3-1 (przykład Würzburg)

Kąt montażu Wys otworów Odległość "d1" Odległość "d"
b "h" (cm) (cm) (cm)

30 117 (istnieje) 333 507

45 (istnieje) 471 613

Minimalny odstęp i kąt dla montażu kolektorów pionowych / F3-1 (przykład Würzburg)

Kąt montażu Wys otworów Odległość "d1" Odległość "d"
b "h" (cm) (cm) (cm)

30 66 (istnieje) 182 277

45 (istnieje) 258 335

Wybór otworów Poprzeczną belkę montować do odpowiedniego
otworu w belce pionowej według wymaganego kąta
pochylenia.
Pionowąbelę odpowiednio zaznaczyć i skrócić (patrz
rys).

2
,0

6
m

d
la

ko
le

kt
.

p
io

n
o
w

e
g
o

1
,0

6
m

d
la

ko
le

kt
.

p
oz
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m

e
g
o 45°

30°

20°

dla kolektorów rurowych TRK
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Podstawa
konstrukcji
dachu

1,9m 2,13m

0,9m 1,13m

dalsze: 2,13m

dalsze: 1,13m

0,2m 0,2m

Liny do
napinania
(budowa)

Montaż
poziomy:

Montażpionowy:

1,
2m

po
prz

2,
2m

pio
n

Montaż na dachu płaskim

Montaż rusztowania

1. Wykonać wystarczającą podstawę konstrukcji dachu (np. progi betonowe;
budowa).

2. Rusztowanie ustawiane przykręcić do podstawy konstrukcji dachu.
Rusztowania ustawiane w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczyć linami
metalowymi (budowa).

3. Szyny montażowe zamocować do rusztowania ustawianego u dołu / u góry
za pomocą śrub sześciokątnych M8x50.

4. Najpierw zgodnie z rys założyć kolektor z kołkami gwintowanymi w dolną
szynę montażową i za pomocą nakrętki M8 ręcznie dokręcić.

5. ŚrubysześciokątneM8x20zwkładkamiwsunąćprzezgórnąszynęmontażową
i ręcznie dokręcić.

6. Kolejne kolektory zamontować w taki sam sposób.

7. Skręcić przyłącza zasilania i powroru. Skontrolować uszczelki.

8. Dociągnąć wszystkie wkręty i nakrętki służące do zamocowania kolektora.

Ilośćkolektorów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szer.[m] mont. w pion. X 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,88 9,01 10,14 11,27

Szer.[m] mont. w poz. F3-Q 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,88 17,01 19,14 21,27

Uwaga: Bez uwzględnienia miejsca montażu na przyłącza rur.Wymiar do ustawiania
szerokości pola kolektora

Szyna montażowa u
góry

Wzmocnienie
poprzeczne

1,13m

Śruba
spec

Nakrętka M8
z podkładką

śruba
sześciokątna
M8x20

Nakrętka M8
z podkładką

śruba
sześciokątna
M8x20

Nakrętka M8
z podkładką

- Czy są uszczelki?
- Zachowaćodstęp
- Elementy skręcane w jednej

linii
- Kontrowaćdrugim kluczem

Moment dokręcania max. 20
Nm

Uwaga

31mm

SW30

Wydłużenie szyn
montażowych od 4
kolektorów

Dla montażu więcej niż3kolektorównależywydłużyc szynęmontażowąwgrys.

Szyna montazowa
dla 3 kolektorów

Szyna montazowa
dla 2 dodatkowych
kolektorów

Zestaw
połaczeniowy dla
szyn

3 śruby M8 x 25 z nakrętką i podkł M8
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>2cm/m

>2cm/m

Orurowanie/ napełnianie /
Protokółbezpieczeństwa

Wskazówka: Jeśli przewody solarne nie są jeszcze zamontowane, należy
założyć je od pola kolektora do póżniejszego punktu przyłączenia, aby przed
montażem sprawdzić szczelność blachy.

Orurowanie i montaż czujników

- Kolektory mogąbyćprzyłączone jednostronnie (do5kolektorówobok siebie)
lub na zmianę po przekątnej (do 10 kolektorów obok siebie).

- Przewodywpobliżukolektorówosiągająwstaniespoczynkowym temperatury
rzędu>180°C.

- Wolno stosować wyłącznie dostarczone uszczelki.
- Należy wykonać materiały izolacyjne odporne na działanie temperatury

(>175°C), wzakresie nazewnątrz dodatkowoodporne nadziałaniepromieni
ultrafioletowychoraz czynniki atmosferyczne.

- Nie należy stosować ocynkowanych rur oraz wypełnień itp.
- Unikać zapowietrzenia zasilania i powrotu, wstawić odpowietrzniki ręczne.
- Odpowietrznik założyć na zasilaniu kolektorów w najwyższym punkcie

instalacji.

Wskazówki do instalacji

Odpowietrznik

1 Kolektor

Orurowanie

Czujnik kolektora 6 mm

Tulejazanurzeniowa¾"

Przyłącze zasilania

Orurowaniena dachu /
montaż na dachu płaskim

Przyłączepowroru
+ orurowaniedlamontażu
wdachu

Napełnianie instalacji Do płukania i napełniania instalacjizalecamy użycie pompy z czasem pracy
minimum. 30 do 60 minut! Można wtedy zrezygnować z odpowietrzenia
ręcznego.

Dopuszczalny jest tylko oryginalny płyn ANRO.Wskazówka

Nazwa handlowa: ANRO czynnik przenoszący ciepło (gotowy,temp zamarz. -30°C)

Firma: Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg; Tel.: 08751/74-0; Fax.:08751/741600
Informacja awaryjna +49(0)40509497-0

Charakterystyka chemiczna: 1,2-Propylenglykol z inhibitorem korozii,

45,3 Vol.-% in mieszanina z 54,7 Vol-% woda pitna zabarwiona na niebiesko

Wytyczne szczególne dla

osób i otoczeniat: nie wymagane

Po kontakcie z oczami: płukać powieki 15 minut pod bieżącą wodą

Po kontakcie ze skórą: myć woda z mydłem.

Po połknięciu: wypłukać usta i pic duzo wody.

Transport: nie stanowi zagrożenia w transporcie

Klasa zagrożenia wody: WGK1; słabe zagrożenie dla wody.

Wyciąg z protokołu bezpieczeństwa:
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Uruchomienie Uruchomienieprzeprowadzićzgodniez protokołem.
Założenia:
- Została przeprowadzona próba szczelności.
- Instalacja jest napełniona płynem ANRO. Ciśnienie w instalacji w stanie

zimnym wynosi ok. 3 bary.
- Całainstalacja jestodpowietrzona, wcelucałkowitegoodpowietrzenianależy

otworzyć wszystkie urządzenia zamykające i zawory grawitacyjne.
- Włączyć pompę (pompy) w trybie ręcznym, w razie potrzeby powtórzyć

procedurę. Poodpowietrzeniu zamknąć zawory grawitacyjne.
- Regulacja jest gotowa do eksploatacji.
W czasie uruchomienia ustawić/ skontrolować następujące elementy:
Kontrolować szczelność instalacji, wybrać stopień pracy pompy / ustawić
przepływ, ustawić parametry regulacji, zawory grawitacyjne ustawia w pozycji
automatycznej, przeszkolić użytkownika i przekazać instrukcje obsługi.
Po uruchomieniu zdjąć pokrycie ochronne kolektorów.
Uwaga: Zwrócić uwagę na poszczególne instrukcje podzespołów , wymiennik
ciepła, pompa, regulacja (w szczególności dane dotyczące ciśnienia i
temperatury).

Sprawdzenie szczelności / uruchomienie

Test przy dobrym nasłonecznieniu tylko przy przykrytych kolektorach.
Przedrozpoczęciem testówkilkakrotnieprzepłukać instalację.Dokonaćwstępnej
próby ciśnieniowej. Całkowicie opróżnić instalację z wody.
Próbę ciśnieniową wykonywać przy podłączonym do instalacji zaworze
bezpieczeństwa (z ciśnieniem otwarcia 6 barów) i manometrem.
Próbę wykonać z płynem ANRO. Próbę należy wykonywać z ciśnieniem 5-6
barów w ciągu min. 45min.
Przy wykonywaniu próby zapomocąwody możnaniestwierdzićnajmniejszych
nieszczelności wskutek większego napięcia powierzchniowego.
Niezalecasiępróby z powietrzem,ponieważmogąwystępowaćnieszczelności,
które przy płynieANRO niewystępują. W przypadkuawarii elementówwskutek
działania wysokiego ciśnienia gazu mogą nastąpić sytuacje zagrażające życiu
i zdrowiu ludzi.
Poprzeprowadzonej próbie i uruchomieniunależy obniżyćciśnieniewinstalacji
do 3 barów.

Sprawdzenie szczelności

Wytyczne ochrony przed burzą Przy istnieniu instalacji odgromowej wykonanej według EN 50164-1 i VDE
0185;1-4 układkolektorówjestprawidłowo zabezpieczony. Przy braku instalacji
odgromowej, zasilanie i powrótz reguły jest podłączony wpiwnicydouziemienia.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów. Prace przy instalacji elektrycznej i
odgromowej możeprowadzićwyłącznie firma z odpowiednimi uprawnieniami.

Zwrot Po zużuciu kolektory mogą byc przekazane do firmy WOLF. Muszą one być
zapakowane w dobrze oznakowannym opakowaniu (np "do złomowania")
i przekazane do Firmy WOLF bez obciążenia jej kosztami i w czasie pracy.

Materiały z kolektorów zostaną przez firmęWolf prawidłowo przetworzone
ewentualniezutylizowane.

Opakowanie Dla zabezpieczenia środowiska należy styropian przekazać do dalszego
przerobu.
Podobnie należy postępować ze zużytym płynem ANRO.
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Nr. Montaż

1 Kolektory zamontowane prawidłowo O

2 Instalacja przyłączona do uziemienia O

3 Przewód odprowadzający na zaworze bezp. instalacji solarnnej zamontowany O

4 Na przewodzie odprowadzającym inst solarnej zamontowany zbiornik wychwytowy O

5 Na zaw. bezp. ciepłej wody zamontowany przewód odprowadzający i wprowadzony do kanalizacji O

6 Na poborze ciepłej wody zainstalowany termostatyczny zawór mieszający lub O
lub jest ograniczenie cwu do 60°C w regulacji

Uruchomienie

7 Spr. ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego (przed napełnieniem instalacji) ___________bar O

8 Instalację solarną napełnić i przepłukać

9 Odpowietrzyć pompę, zasobnik cwu i kolektor (na tą czynność zablokować zawór zwrotny) O

10 Odpowietrznik na kolektorze odpowietrzyć (jeżeli jest) O

11 Przeprowadzić próbe cisnienia inst solarnej, połaczeń lutowanych, skręcanych i zaciskanych O

12 Sprawdzić szczelność wszystkich połaczeń O

13 Ciśnienie w instalacji (na zimno) _________bar O

14 Zawór zwrotny działa O

16 Zasobnik cwu po stronie wody pitnej napełniony i odpowietrzony O

17 Zasłona kolektora zdjęta O

System regulacji

18 Wskazania czujnika temperatury prawidłowe O

19 Pompa solarna pracuje; ew. ustawić (pomiar strumienia przepływu : _________l/min) O

20 Obieg solarny i zasobnik nagrzewają się O

21 Dogrzewanie kotłem startuje przy: ________°C O

22 Opcja: pompa cyrkulacyjna pracuje od ______ godz do _____ godz O

Użytkownik instalacji został przeszkolony jak następują:

23 Podstawowe funkcje i obsługa regulacji solarnej i pompy cyrkulacyjnej O

24 Wskazanie mozliwości kontroli anody zasobnika O

25 Terminy obsługi O

26 Przechowywanie dokumentacji O

27 Potwierdzenie uruchomienia przez użytkownika O

Wykaz czynności przy uruchomieniu
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- W godzinach rannych na kolektorze może powstać rosa na skutek różnic temperatur
między kolektorem i otoczeniem. W trakcie podgrzewania rosa ustąpi.

. Przy nasłonecznieniu nie wyłączać zasilania kolektorów.Przy ewentualnym

powstaniu pary przy silnym nasłonecznieniu instalacja załączy się samoczynnie po
wystudzeniu.

- Załączenie funkcii ochrony przed przegrzaniem w regulacji nie jest konieczne przy
kolektorach płaskich.

- Na czas braku poboru ciepłej wody np: urlop nie są konieczne żadne specjalne
zabiegi.

- Jeżeli w instalacji faluje ciśnienie lub z zaworu bezpieczeństwa wypływa płyn ANRO,
instalacja musi być sprawdzona przez serwis.

Praca

Praca / obsługa

Obsługa - Wszystkie prace obsługowe mogą byc wykonywane tylko przez wykwalifikowany
serwis.

- Płaskie, wysokosprawne kolektory WOLF wymagają niewielkiej obsługi. Dla całej
instalacji zalecamy coroczną inspekcję i wykonanie ewentualnie wynikłych przy tum
prac obsługowych. Zalecamy zawarcie stałej umowy obsługowej z firmą serwisową.

- Przy wahaniu ciśnienia lub głośnej pracy pompy należy instalację odpowietrzyć.
- Należy sprawdzać ciśnienie w instalacji. W stanie zimnym powinno wynocić ok. 3

bary. Dotyczy to instalacji z różnicąwysokości 17 m do najniższego punktu instalacji.
- Płyn ANRO należy kontrolować corocznie, żeby zapobiec jego rozkładowi i

ewentualnemu uszkodzeniu instalacji.
- Pobrać małą ilość płynu ANRO na zaworze bezp. lub na zaworze odcinającym
- Sprawdzić kolor.

- Przy kolorze niebieskim płyn jest dobry
- Przy zabarwieniu brązowym sprawdzić pH. Jeżeli wartość pH jest mniejsza niż
7 konieczna jest wymiana całego płynu przez serwis.

- Sprawdzenie zamarzania płynu
- Zamarzanie płynu zależy od strefy klimatycznej. Zalecamy wymianę płynu przy
jego zamarzaniu przy temperaturze wyższej od - 25°C.
- Ubytków nie wolno uzupełniać wodą. Zachodzi wtedy możliwość zamarzania i
ewentualnych uszkodzeń przy niższych temperaturach.

- Stan anody w zasobniku należy sprawdzać co dwa lata.
- Wymiennik ciepła i zawory termostatyczne należy sprawdzać pod względem

osadzania się kamienia i prawidłowe działanie.
- Po ponownym uruchomieniu należy sprawdzić wielkość przepływu..
- Zalecamy sprawdzenie prawidłowości nastaw parametrów regulacji.

Uwaga

Uwaga
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Czynności obsługowe

Czynnościobsługowe Data: Data:

Sprawdzenie kolektora

- Stan kolektora O O

- Mocowanie kolektora O O

- Szczelność dachu O O

- Stan izolacji na rurociągach O O

Obieg solarny

- Szcelność instalacji solarnej miejsca połączeń) O O

- Kolor płynu ANRO O O

- Wartość pH płynu ANRO wymienić tylko
przy zabarwieniu brązowym pH_____ pH_____

- Sprawdzić odporność płynu na zamarzanie. _____°C _____°C

- Sprawdzić zawór bezpieczeństwa O O

- Spr ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (w tym celu odłączyć naczynie). _____bar _____bar

- Przy głośnej pracy pompy lub falowania ciśnienia
odpowietrzyć układ, przy tym zablokować zawór zwrotny O O

- Ciśnienie w zimnej instalacji do 17m wysokości instalacji) 3bar. _____bar _____bar

- Załączyć zawór zwrotny O O

Zasobnik solarny i instalacja cwu

- Sprawdzić anodę O O

- Sprawdzić zakamienienie zasobnika i zaworów termostatycznych
ewentualnie przeprowadzić odkamienienie O O

- Sprawdzić temperaturę zaworów termostatycznych
lub ograniczenia temperatuty na regulacji O O

System regulacji

- Sprawdzić parametry regulacji i czytelność wyświetlacza O O

- Pompa solarna pracuje (sprawdzić wielkość przepływu, ewentualnie przestawić) _____l/min _____l/min

- Sprawdzić temperaturę dogrzewania przez kocioł _____°C _____°C

- Opcja: Sprawdzić pompę cyrkulacyjną O O
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Czynności obsługowe

Czynnościobsługowe Data: Data:

Sprawdzenie kolektora

- Stan kolektora O O

- Mocowanie kolektora O O

- Szczelność dachu O O

- Stan izolacji na rurociągach O O

Obieg solarny

- Szcelność instalacji solarnej miejsca połączeń) O O

- Kolor płynu ANRO O O

- Wartość pH płynu ANRO wymienić tylko
przy zabarwieniu brązowym pH_____ pH_____

- Sprawdzić odporność płynu na zamarzanie. _____°C _____°C

- Sprawdzić zawór bezpieczeństwa O O

- Spr ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (w tym celu odłłączyć naczynie). _____bar _____bar

- Przy głośnej pracy pompy lub falowania ciśnienia
odpowietrzyć układ, przy tym zablokować zawór zwrotny O O

- Ciśnienie w zimnej instalacji do 17m wysokości instalacji) 3bar. _____bar _____bar

- Załączyć zawór zwrotny O O

Zasobnik solarny i instalacja cwu

- Sprawdzić anodę O O

- Sprawdzić zakamienienie zasobnika i zaworów termostatycznych
ewentualnie przeprowadzić odkamienienie O O

- Sprawdzić temperaturę zaworów termostatycznych
lub ograniczenia temperatuty na regulacji O O

System regulacji

- Sprawdzić parametry regulacji i czytelność wyświetlacza O O

- Pompa solarna pracuje (sprawdzić wielkość przepływu, ewentualnie przestawić) _____l/min _____l/min

- Sprawdzić temperaturę dogrzewania przez kocioł _____°C _____°C

- Opcja: Sprawdzić pompę cyrkulacyjną O O
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Czynności obsługowe

Czynnościobsługowe Data: Data:

Sprawdzenie kolektora

- Stan kolektora O O

- Mocowanie kolektora O O

- Szczelność dachu O O

- Stan izolacji na rurociągach O O

Obieg solarny

- Szcelność instalacji solarnej miejsca połączeń) O O

- Kolor płynu ANRO O O

- Wartość pH płynu ANRO wymienić tylko
przy zabarwieniu brązowym pH_____ pH_____

- Sprawdzić odporność płynu na zamarzanie. _____°C _____°C

- Sprawdzić zawór bezpieczeństwa O O

- Spr ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (w tym celu odłłączyć naczynie). _____bar _____bar

- Przy głośnej pracy pompy lub falowania ciśnienia
odpowietrzyć układ, przy tym zablokować zawór zwrotny O O

- Ciśnienie w zimnej instalacji do 17m wysokości instalacji) 3bar. _____bar _____bar

- Załączyć zawór zwrotny O O

Zasobnik solarny i instalacja cwu

- Sprawdzić anodę O O

- Sprawdzić zakamienienie zasobnika i zaworów termostatycznych
ewentualnie przeprowadzić odkamienienie O O

- Sprawdzić temperaturę zaworów termostatycznych
lub ograniczenia temperatury na regulacji O O

System regulacji

- Sprawdzić parametry regulacji i czytelność wyświetlacza O O

- Pompa solarna pracuje (sprawdzić wielkość przepływu, ewentualnie przestawić) _____l/min _____l/min

- Sprawdzić temperaturę dogrzewania przez kocioł _____°C _____°C

- Opcja: Sprawdzić pompę cyrkulacyjną O O
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Konformitätserklärung
gemäß der Richtlinie über Druckgeräte97/23/EG

nachAnhangVII

Produktbezeichnung: Sonnenkollektor der Kategorie I
Absorber
Typ: TopSon F3, TopSon F3-Q und TopSon F3-1

Angewandte Konformitäts- Modul A
bewertungsverfahren:

Angewandte Normen und TRD, DIN/EN-Normen und Hersteller Standards,
technischeSpezifikationen: EN 12975-1 (TopSon F3 und TopSon F3-1) und

EN 12975-2 (TopSon F3, F3-Q und F3-1)

Wir, die Firma Wolf GmbH, Industriestraße 1, 84048 Mainburg, erklären hiermit, dass die oben genannten
Sonnenkollektoren den zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 97/23/EG entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die
Sicherheitshinweise in der Dokumentation, Betriebs- und Bedienungsanleitung sind zu beachten.

Dr. Fritz Hille
Technischer Geschäftsführer

Gerdewan Jacobs
Technischer Leiter
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Oświadczenie zgodności
zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG

zgodnie z załącznikiem VII

Nazwaproduktu: Kolektor słoneczny kategorii I
Absorber
Typ: TopSon F3, TopSon F3-Q i CFK

Zastosowanepostępowanie
do stwierdzenia zgodności: Moduł A

Zastosowanenormy TRD, normy DIN/EN i standardy producenta
i specyfikacje techniczne: EN 12975, część 2

FirmaWolf GmbH, Industriestraße1, 84048Mainburgdeklaruje, iżwyżej wymienionekolektory słoneczneodpowiadają
odnośnym określeniom dyrektywy 97/23/EG.

W przypadku nie ustalonej z nami zmiany w produktcie niniejsza deklaracja traci swą ważność. Należy stosować się
do wskazówek bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji, instrukcji eksploatacji i obsługi.
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Zasady przyjmowania obciążeń śniegiem reguluje norma PN-80/B-02010, która dzieli
terytorium Polski na cztery strefy. Dla każdej ze stref przyjmowana jest wartość obciążenia
śniegiem, która mnożona przez odpowiednie współczynniki wynikające z kształtu dachu, jego
spadku, ewentualnych przegród, attyk powodujących dodatkowe worki i czapy śnieżne, daje
nam obliczeniową wartość, czyli tę która jest przyjmowana do dalszych obliczeń. Wartości te
podane są w tabelce poniżej (dla dachów płaskich, w najprostszej postaci):


