
COLECTOR SOLAR          

SC-H-15-5818   

SC-H-20-5818   

SC-H-30-5818

MANUAL DE INSTALARE
DIN EN 12975-1: 20006-6
DIN EN 12975-2: 20006-6



1. Informa portante

1.1. Standarde locale

Instala ndardelor locale referitoare în vigoare.

1.2. Instalator calificat

Instalarea se va executa de personal de specialitate calificat.

1.3. Controlul presiunii i a temperaturii -

Circuitul solar se va sub 500 kPa (5 bar), prin utilizarea 

cel mult 600 kPa (6 bar) boiler/rezervorul de acumulare când 

valoarea temperaturii acestora atinge 90 C. Este recomandat ca 

luni supapa

1.4. Calitatea apei

calitative pentru 

< 600 mg/l sau p.p.m

Du          < 200 mg/l sau p.p.m

<250 mg/l sau p.p.m

<10 mg/l sau p.p.m

În locurile cu (>200 ppm), se pot forma depuneri de calcar în interiorul conductei colectorului. În 

as

lung a colectorului solar,

trebuie schimbat 

periodic, înainte de a deveni acidic.

1.5.

s con nu

2 ppm. a SPA sau a

bazinelor de înot este de 2 ani, ceea ce e colectoare. Nivelul 

e clorizi cu

utiliza în astfel de sisteme. 

1.6.

colector” din controlerul solar, care porne te pompa de

nu sunt expuse 

interiorul lor.



1.7. 

cu unghiul de i

este : astfel insatlarea lor la unghiuri de înclinare mici poate reduce 

de 20 mm (3/4").

(cu diametru de peste ø20 mm/¾") co

instalate cu

populate de pe glob (între la

deoarece acest interval de unghi de înclinare este utilizat în mod uzual.

î

e/defecte).    

1.8. Proiectarea sistemului

a începe proiectarea sau executarea 

sistemului. Este posibil configura

2.

2.1. Verificarea tuburilor

Deschide i cutia cu tuburi, care con ine atât tuburile vidate cât i tuburile termice. Verifica i integritatea tuturor

tuburilor vidate vreunui tub vidat nu este argintiu, 

este defect i trebuie înlocuit. Fiecare tub vidat con i

scos tubul vidat din cutie, a eza i capacul de cauciuc – –

a le proteja contra loviturilor i spargerii. Nu expune i tuburile la raze solare în timpul

de transfer termic foarte mult. Suprafa te. 

2.2. Tuburile termice

i îngrijora

Doar încerca -i îndrepta i pe cât posibil înainte de a-i întroduce în tubul vidat.

2.3. Rama suport 

Despacheta

acoperi plat sau cu înclina ceste componente sunt ambalate separat de tubul colector. Este 

ionarea unor organe de asamblare ( uruburi, piuli e, etc.) în plus pentru a se 

instala suportul colectorului.         

3. Instala

3.1. Racordarea hidr



i a colectorului, colectorul se poate racorda la circuitul hidraulic.

3.2. Alegerea materialului conductelor instala iei: 

Pentru realizarea instala evi de cupru cu DN 13 sau DN 15 mm. La un debit 

redus un diametru de /supradimensionat cre te inutil costurile sistemului i deasemenea 

3.3. Nivele de presiune 

În func ie de configura ia instala iei i presiunea din sistem, trebuie montat vas de expansiune

ul presiunii. 

de sub 600 kPa (6

de cel .    

3.4. Temperare

3.5. 

-

4. Stagna
Stagna

boilerului/

PTRV temperatura din colector va 

din aburi prin ramura retur pot ajunge în boilerul/rezervorul de acumulare. de pe 

ctiv 

penele de curent sunt rare

(ex.

-

durii excedentare. Astfel se e NU

l )



5. Instalarea ramei suport

Pasul 1: Asamblarea ramei

Pasul 2: suportul capacul.

Pasul 3: onductoare pe condensatorii tuburilor termice.

Pasul 4: I .

.

Pasul 5: I capacul în suportul capacului.

ului superior este recomandat 

efectuarea probei de presiuni.

De obicei montarea tuburilor vidate este ultimul pas.





6. Montarea pe acoperi înclinat

Cârlig

.

Colector solar



7. Instalarea colectorului 

7.1. Orientarea colectorului 

spre Nord. u de înclinare este important pentru a se asigura 

7.2 Unghiul de înclinare 

Colectorul trebuie înclin

lui. 

7.3. Amplasare

Colectorul trebuie amplasat cât mai aproape de boilerul/rezervorul de acumulare pentru a evita traseele de 

Astfel la amplasarea rezervorului de acumulare se va lua în considerare locul de 

amplasare al colectorului solar. Boilerul/r

Colector

Tub colector

Condensator

Tub termic

Folie de aluminiu

Tub vidat



8. Între inere 

8.1. are

În mod normal ploile regulate men

area lor, aceasta se poate face cu o cârpâ moale , sau cu lichid area 

presiune.

8.2. Frunzele

fru

pentru a se asigura func

solar nu poate aprinde materialele inflamabile.) 

8.3. Tuburi sparte

a

iona normal chiar -un tub este spart. Orice tub spart trebuie

e.

9. Precau ii

9.1. Colector solar cu aport la –

sistem de disipat 

9.2. Componente metalice

u A

u

9.3. Tuburile vidate 

pe sol. 



9.4. Temperaturi ridicate 

Pe timp însorit, condensatorul tubului termic montat în tubul vidat poate atinge temperatura de 200 °C. 

. Într-

apropierea colectorul

unor astfel de componente.

Componente

Colector

Suport frontal

Suport 

intermediar

Suport inferior

Capac tub

Tub termic, tub 

vidat

termoconductoare



Accesorii e

Cârlig de 

(pentru 

înclinat)

Profil tip 

stea (pentru 

înclinat)

10. Date tehnice

Model SC-HP-15 SC-HP-20 SC-HP-30
15 20 30

Pasul tuburilor (mm) 75 75 75
2) 2,30 3,04 4,51

2) 1,41 1,88 2,82
2) 1,21 1,61 2,42

0,94 1,24 1,84
2 (W) 870 1165 1748

Debit nominal (l/min) 1,13 1,5 2,26
Pierderi de presiune la debit nominal (Pa) 59,2 116,7 314,0



Racorduri (mm) 22 22 22
250 250 250

<100 <100 <100
0,6 0,6 0,6

Lungime tub vidat (mm) 1800 1800 1800
Diametru tub vidat (mm) 58 58 58
A 91 91 91

0,744 0,744 0,744
Coeficient pierdere a 2,09 2,09 2,09
Emisie (%) 5 5 5
Valoare vid (Pa) <5x10-4 <5x10-4 <5x10-4

13,7 16,5 24,0

Dimensiuni (mm)

A 1270 1645 2395
B 1175 1550 2300
C 1100 1475 2225
C/2 - - 1112,5
D 1980 1980 1980
E 1240 1240 1240
F 1470 1470 1470


