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Construcţia produsului 

 

Rezervor cu flotor 

Rezervor apă caldă 

Tub vidat 

Suport 

Garnitură 
silicon 
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Principiul de funcţionare 

 
Colectorul solar de apă prepară apă caldă pe baza principiului de termosifon. 

Captarea radiaţiei solare, transformarea în energie termică şi încălzirea apei se 

realizează în tuburile vidate, care sunt caracterizate prin putere de captare mare şi 

pierderi scăzute de căldură. Din cauza diferenţei de densitate între apa rece şi cea 

caldă, în colector solar se realizează un circuit de jos în sus, prin care masa de apa 

caldă încălzită în tuburile vidate este înlocuită cu o masă echivalentă de apă rece. 

Astfel în rezervorul de apă, care se situează deasura tuburilor, se acumulează apă 

caldă. 

Datorită eficienţei de captare a tuburilor vidate, colectorul solar poate acoperi 

necesarul de apă caldă, în perioada martie-octombrie, într-o proporţie de 70-80%, 

fără a utiliza energie electrică. 
 

 

 

Circulaţia  apei în colectorul solar 

Tub vidat 

Radiaţie solară 

Apă rece 

 

 

 

Apă rece 
 

Apă caldă 
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Construcţia colectorului solar 

 

Secţiunea rezervorului de apă 
 

 
 
 

Componente suport 
 
 
 

 
 

Rezervor cu flotor Aerisire 

Aerisire 

Ţeavă PeX Intrare apă rece 

Ieşire apă caldă 
senzor de temperatură 
robinet golire 

Picior frontal 

Legătură 
laterală 

Picior 
posterior 

Suport inferior 

Legătură 
posterioară 

Bară superioară 

Suport rezervor 

Legătură frontală 
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Caracteristicile tubului vidat 

 
 Datorită stratului de absorbţie selectiv, aplicat pe întreaga suprafaţă a tubului 

interior, are capacitate de captare ridicată. 

 Tubul este realizat din sticlă borosilicată de 3,3 mm grosime de transparenţă 
ridicată, este rezistent la frig şi din punct de vedere chimic este stabil. 

 Tubul are pereţii dubli, între care se află vid la o presiune de ≤5×10-2 Pa, cu rol de 
termoizolare. 

 Datorită formei cilindrice şi a amplasării tuburilor vidate, acestea pot capta razele 
solare în mod optim pe tot parcursul zilei. 

 

Instalare 

 
 Înainte de instalare citiţi cu atenţie prezentul manual şi urmaţi cu stricteţe 

instrucţiunile. 

 Înainte de a începe orice lucrare de instalare totdeauna evaluaţi riscurile posibile. 

 Instalarea Colecorului solar este o lucrare periculosă la înălţime, ce trebuie 
executată cu mare atenţie. 

 Aveţi grijă la transportarea componentelor pe acoperiş. Manipularea ramei şi 
accesoriilor pe acoperiş este dificilă. Fiţi foarte prudent!  

 Întotdeauna asiguraţi-Vă că aveţi suficiente persoane pentru a Vă ajuta. 

 Nu începeţi vreo lucrare de instalare înainte de a Vă asigura că sunteţi APT din 
punct de vedere medical şi că aveţi cunoştinţe suficiente de protecţia muncii 
pentru lucrări la altitudine pe acoperiş. Orice lucrare de instalare trebuie să fie 
conformă cu reglementările autorităţilor locale. Dacă prezentele instrucţiuni 
contrazic reglemenrările locale, atunci cele din urmă se vor lua în considerare.  

 Colectorul solar se va instala în loc care este ferit de umbră pe tot parcursul 
anului.   

 
Alegerea locului de amplasare 

 
La alegerea locului de amplasare al colectorului trebuie luate în considerare 
următoarele: 

 Colectorul solar trebuie orientat spre Sud cu o înclinaţie de cca. 45º. Dacă 

orientarea este Estică colectorul va funcţiona mai eficient înaite de masă, iar dacă 

va fi Vestică aportul de căldură va fi mai considerabil după-amiază. 

 Este important a se verifica dacă locul de amplasare ales nu este umbrit de copaci 

sau alte clădiri be timpul zilei şi în special între orele 9 şi 15, când însorirea este 

maximă. 
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 Este importantă verificarea structurii acoperişului pentru a Vă asigura dacă acesta 

are capacitatea portantă necesară pentru a suporta greutatea colectorul solar 

umplut cu apă. Trebuie verificat deasemenea locul de sprijin al picioarelor frontale 

pe învelitoarea acoperişului: de recomandat aplicarea unor piese cu rezistenţă 

corespunzăoare sub picioare. Dacă structura acoperişului nu poate suporta o 

astfel de sarcină suplimentară trebuie aduse modificări în vederea creşterii 

rezistenţei acestuia în mod corespunzător. 

 Colectorul solar se montează deasupra celui mai de sus consumator. Presiunea 

minimă a coloanei de apă caldă este dată doar de înălţimea la care este montat 

colectorul. 

 

Asamblarea rezervorului de apă 

 
1. Asamblaţi suportul colectorului solar. 

2. Aşezaţi rezervorul pe suport, amplasaţi cele patru şuruburi la partea inferioară 

a rezervorului: încă nu trebuie să le strângeţi. Şuruburile trebuie strânse numai 

după montarea tuburilor, când rezervorul s-a rotit în pozitia finală. 

3. Trageţi afară ţeava aflată pe partea superioară a rezervorului (Fig. a). 

4. Etanşaţi filetul şi înşurubaţi în rezervorul cu flotor (Fig. b şi c). 

5. Aşezaţi garnitura şi montaţi rezervorul cu flotor pe rezervorul de apă. (Fig. d şi 
e). 

6. Montaţi ţeava PeX pe racordul de lângă rezervorul cu flotor (Fig. f). 

  

Fig. a Fig. b 
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Fig. c Fig. d 

  

Fig. e Fig. f 

 

Montarea tuburilor vidate 

 
1. Pentru a evita arsuri sau alte inconveniente datorită supraîncălzirii, nu 

expuneţi tuburile vidate la soare. 

2. Verificaţi dacă inelele siliconice din găurile rezervorului de apă sunt întregi, 
curaţi, lipsiţi de corpuri străine şi sunt montaţi în poziţia corectă (Fig. A). 

3. Montaţi inelul antipraf pe capătul deschis al tubului vidat. Inelul antipraf trebuie 
să fie poziţionat la 10 cm de la gaură (Fig. A). Aplicaţi apă cu săpun sau alt 
lubrificant pe tuburile vidate şi întroduceţi-le în găurile din rezervor prin 
răsucire. 

4. Trageţi puţin înapoi tubul introdus în rezervor, astfel încât celălalt capăt (cel 
închis) să stea fix în suportul plastic (Fig. C) 

5. După poziţionarea corectă a tubului vidat, trageţi inelul antipraf pe poziţie, 
astfel încât să protejeze gaura rezervorului împotriva intrării mizeriei. (Fig. D) 

6. Prima dată montaţi primul tub cu anodul de magneziu astfel încât anodul să 
ajungă în rezervorul de apă. 

7. Apoi montați ultimul tub pentru a putea fixa rezervorul de apă pe poziţia 
corectă, după care montaţi tuburile din mijloc. 
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Schemă de instalare 

 

Conform schemei de mai sus, completarea apei consumate din rezervorul de 
apă se realizează prin rezervorul cu flotor, astfel rezervorul de apă este 
întotdeauna umplut până la nivelul maxim şi este eliminată problema lipsă apă. 

Inel antipraf 

 Fixare pe poziţie 

D 

Garnitură de silicon 

Inel antipraf 

Tub vidat 

Suport tub 

Parte inferioară  

C 

B A 

Tub vidat 

Rezervor cu flotor Aerisire 

Aerisire 

Ţeavă PeX Intrare apă rece 

Ieşire apă caldă senzor de temperatură 
robinet golire 

Apă caldă 

A
p
ă
 re

c
e
 

A
p
ă
 re

c
e
 

Apă rece 

Baterie de amestec 

Consumator 
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Îndrumar pentru utilizatori 

 
1. Tuburile vidate trebuie răcite la prima umplere. Temperatura dintr-un tub vidat 

poate atinge valoarea de 250 ºC, deci acesta poate crăpa când este umplut cu 

apă rece. Pentru a se evita astfel de cazuri procedaţi în felul următor (la 

alegere): 

  Înainte de a întroduce tuburile vidate în rezervor, umpleţi-le cu apă. 

  Acoperiţi tuburile vidate şi întroduceţi-le în rezervor odată cu umplerea 

acestuia cu apă. 

  Prima umplere cu apă să se facă pe timp de noapte, sau dis de dimineaţă 

înainte de răsăritul soarelui.   

2. Dacă nu se utilizează apă caldă, bateria de amestec trebuie să fie în poziţie 

închisă. 

3. Pentru prevenirea opărârii se recomandă încercarea temperaturii apei calde 

înainte de spălare. Bateria de amestec se va regla opţional funcţie de sezon, 

radiaţii solare şi presiunea apei. Totodată pentru prevenirea opărârii se mai 

recomandă montarea unei vane termostatice de amestec pe conducta de 

alimentare cu apă caldă de consum de la rezervor, cu amestec de la conducta 

de apă rece.      

4. În zone foarte friguroase, dacă nu se utilizează colectorul solar se va goli 

complet apa pentru a preveni spargerea tuburilor şi conductelor datorită 

îngheţului. 

5. Nu utilizaţi şi menţineţi plin rezervorul de apă pe timp de furtună cu trăsnete. 

6. Pe timp de vară când nu este consum mare de apă şi este vreme însorită 

puteţi proteja prin umbrire/acoperire tuburile vidate pentru a reduce absorbţia 

de căldură. 

 

 

 

 

 

Bine de ştiut! 

 
Cum se poate observa dacă tubul vidat este de calitate corespunzătoare: 
1. Are culoare omogenă. 

2. Orificiul de la capătul tubului vidat este perfect închis. 

3. Capătul închis al tubului este argintiu lucios. Culoarea închisă înseamnă că gradul 

de vidare este redus, iar dacă este alb înseamnă că gradul de vidare este nul. 

4. După expunerea la radiaţii solare pentru câteva ore tubul vidat normal este rece la 

atingere, iar cel defect este cald.  
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Defecţiuni posibile şi remedierea acestora 

 

Defecţiune Cauza Soluţie 

 

Nu curge apa 
caldă 

Ţevile nu sunt racordate corect sau 
sunt obturate. 

Verificaţi racordările sau 
înlăturaţi obturarea. 

Ţevi îngheţate pe timpul iernii. Dezgheţaţi ţevile. 

Tub vidat spart. Înlocuiţi tubul spart. 

Presiunea hidraulică este scăzută. 
Aşteptaţi până ce presiunea 
apei reci revine sau montaţi o 
pompă. 

Temperatura 
apei calde este 
scăzută 

Defecţiune la rezervorul cu flotor. Schimbaţi rezervorul cu flotor. 

Poziţia colectorului solar nu este 
bună sau colectorul este umbrit.  

Respectaţi instrucţiunile de 
montaj sau îndepărtaţi sursa 
umbrei. 
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Menţiuni asupra produsului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service 

executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
posesor 

Obs. 

1. 

        

2. 

        

3. 

        

4. 

        

 
 
 
Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 
 
e-mail: reclamatie@melinda.ro   
 
Telefon fix: 0266-207407 
 
Mobil: 0745-771110 
 

 

mailto:reclamatie@melinda.ro

	Cert gar stampilat solar Gobe
	Manual GOBE termosifon rev1 2017



