Instrukcja montażu kolektorów
próżniowych
SB-1800/58-18 ST, SB-1800/58-22 ST, SB-1800/58-30 ST

1. Dane techniczne kolektorów próżniowych: SB-1800/58-18
ST, SB-1800/58-22 ST, SB-1800/58-30 ST
SB-1800/58 ST

SB-1800/58-22 ST

SB-1800/58-30 ST

18
Rura próżniowa z
technologią HEAT
PIPE i okrągłym
absorberem
15 - 50°
58 mm
2,0 mm
0,93
2 000 mm
1 495 mm
160 mm
69 kg
1,10 L
22 mm

22
Rura próżniowa z
technologią HEAT
PIPE i okrągłym
absorberem
15 - 50°
58 mm
2,0 mm
0,93
2 000 mm
1 815 mm
160 mm
82 kg
1,26 L
22 mm

30
Rura próżniowa z
technologią HEAT
PIPE i okrągłym
absorberem
15 - 50°
58 mm
2,0 mm
0,93
2 000 mm
2 450 mm
160 mm
105,4 kg
1,85 L
22 mm

6 bar

6 bar

6 bar

2,99 m2

3,63 m2

4,90 m2

2,32 m2

2,86 m2

3,93 m2

Al/Cu/szkło borokrzemowe/stal
nierdzewna
Wysoko-selektywna na
podkładzie miedzianym
Próżnia/wełna
mineralna
93 %
7%
0,401

Al/Cu/szkło borokrzemowe/stal
nierdzewna
Wysoko-selektywna na
podkładzie miedzianym
Próżnia/wełna
mineralna
93 %
7%
0,401

Al/Cu/szkło borokrzemowe/stal
nierdzewna
Wysoko-selektywna na
podkładzie miedzianym
Próżnia/wełna
mineralna
93 %
7%
0,401

1,11 W/(m2K)

1,11 W/(m2K)

1,11 W/(m2K)

Współczynnik a2*

0,009 W/(m2K)

0,009 W/(m2K)

0,009 W/(m2K)

Temperatura
stagnacji rury
Temperatura
stagnacji modułu
Max kolektorów w
baterii

240°

240°

240°

240°

240°

240°

5

4

3

1,5 - 2

1,75 – 2,75

2,5 - 3,5

Ilość rur próżniowych
Konstrukcja rury

Kąt montażu
Średnica rury
Grubość ścianki
Przenikalność szkła
Wysokość kolektora
Szerokość kolektora
Głębokość kolektora
Masa kolektora
Objętość cieczy
Króćce
przyłączeniowe
Ciśnienie
maksymalne
Powierzchnia
całkowita
Powierzchnia czynna
apertury
Materiały
Powłoka
Izolacja
Absorpcja
Emisja
Sprawność
optyczna ηo *
Współczynnik a1*

Przepływ
optymalny
(l/min)

*Dane względem powierzchni brutto

Zalecany sposób wyznaczanie przepływu = 0,1l/min na 1rurę próżniową.
Przykład: zestaw 66rur (3xkolektor22) = przepływ 6,6 l/min

1.1 Zasilanie i powrót kolektora:
Zalecenia:
Powierzchnia brutto kolektora

Rura miedziana

Rura z falowanej stali
nierdzewnej

Do 10 m2

18mm

DN16

Do 22 m2

22mm

DN20

Od 23 m2

28mm

DN25

Łączenie rur z kolektorem:
- złącza zaciskowe (zalecane)
Rura z falowanej stali nierdzewnej ( INOFLEX) z izolacją:
- prosty montaż za pomocą śrubunków z uszczelnieniem wysokotemperaturowym.
Rura i izolacja cieplna muszą wykazywać następujące właściwości:
- chwilowa wytrzymałość temperatury powyżej 150°C (np. kauczuk albo wełna
mineralna)
- grubość izolacji jest średnicą rury (w oparciu o Współczynnik przenikania ciepła
K= 0,04 W/mk)

1.2 Podłączenie elektryczne, piorunochron i uziemienie
Podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez przeszkolonego specjalistę zgodnie
z wszystkimi obowiązującymi wymogami i normami. Wszystkie części metalowe instalacji
solarnej w celu wyrównania potencjału należy podłączyć na szynie głównej, zgodnie z
zachowaniem przepisów elektrycznych. Jeżeli budynek posiada instalację odgromową, należy
podłączyć do niej kolektory.

1.3 Bezpieczeństwo podczas montażu
UWAGA !!
Kolektory podczas montażu do czasu napełnienia i odpowietrzenia instalacji solarnej
muszą być zakryte, lub sam montaż rur należy dokonać po napełnieniu i odpowietrzeniu
instalacji. Instalację solarną pod żadnym pozorem nie wolno napełniać, gdy kolektor
poddany jest bezpośredniemu promieniowaniu słonecznemu. W instalacji solarnej mogą
występować temperatury sięgające powyżej 100°C, które podczas napełniania mogą
doprowadzić do uszkodzenia instalacji (ewentualne szkody nie są objęte gwarancją).
Aby chronić instalację solarną przed zamarznięciem należy napełniać instalację odpowiednim
płynem solarnym, który chroni instalację przed korozją i zamarznięciem.

Zalecany przepływ czynnika solarnego: 0,7 L/min na m2 powierzchni absorbera. Różnica
temperatury między zasilaniem i powrotem w instalacji powinna wynosić maksymalnie 10°C.

2. Montaż Kolektora
Do każdego zestawu kolektorów próżniowych dołączony jest odpowiedni zestaw mocujący.
Każdy zestaw dostosowany jest do odpowiedniego montażu kolektorów na dachu płaskim lub
fundamencie, dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub dachu skośnym pokrytym
blachodachówką lub papą. Każdy kolektor montowany jest osobno.

2.1 Kompletność dostawy
2.2 Kolektor 18 rurowy z systemem mocującym przystosowanym do
montażu na dachu skośnym składa się z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skrzynka zbiorcza kolektora (manifold) – 1 szt.
dolna rama wsporcza – 1 szt.
profile mocujące – 5 szt.
wsporniki rur próżniowych – 18 szt.
pasta termoprzewodząca – 1 szt.
zestaw śrub montażowych – 1 kpl
stopki 2 szt.
rury próżniowe - 18 szt

2.2 Kolektor 22 rurowy z systemem mocującym przystosowanym do
montażu na dachu skośnym składa się z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skrzynka zbiorcza kolektora (manifold) – 1 szt.
dolna rama wsporcza – 1 szt.
profile mocujące – 7 szt.
wsporniki rur próżniowych – 22 szt.
pasta termoprzewodząca– 1 kpl
zestaw śrub montażowych – 1 szt.
stopki – 3 szt.
rury próżniowe - 22 szt.

2.3 kolektor 30 rurowy z systemem mocującym przystosowanym do
montażu na dachu skośnym składa się z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skrzynka zbiorcza kolektora - 1 szt.
dolna rama wsporcza – 1 szt.
profile mocujące – 9 szt.
wsporniki rur próżniowych – 30 szt.
pasta termoprzewodząca 1 kpl
zestaw śrub montażowych – 1 szt.
stopki – 3szt
rury próżniowe – 30 szt.

3. Schemat montażu

3.1 Rozstaw i ilość pionowych profili mocujących
Typ kolektora / Ilość rur
SB-1800/58-18 ST
SB-1800/58-22 ST
SB-1800/58-30 ST

Ilość profili
2
3
3

Rozstaw profili [mm]
1408
863
1183

* środkowy profil nr 3 dotyczy zestawu montażowego do kolektorów SB-1800/58-22

1800/58-30 ST

ST oraz SB-

Skrzynka zbiorcza kolektora (1) i dolna rama wsporcza montowane są do bocznych profili
mocujących za pomocą zestawu śrub montażowych (6)

4. Montaż na dachu skośnym pokrytym dachówką
ceramiczną
Kolektor należy zamontować za pomocą haków dachówkowych, które można przykręcić
bezpośrednio do bocznych profili.

Tuleja wzmacniająca

Do ustalenia odpowiedniego rozstawu haków dachówkowych należy wykorzystać profile
boczne (3) oraz ramę wsporczą (2).
Boczny odstęp wyznaczony jest przez położenie otworów dachówkowych.
Przy kolektorze 22 i 30-rurowym środkowy profil wsporczy należy wycentrować zgodnie z
położeniem otworów dachówkowych.

Rozstaw i ilość haków dachówkowych
Typ kolektora / Ilość rur

Ilość haków dachowych

SB-1800/58-18
SB-1800/58-22
SB-1800/58-30

4
6
6

Rozstaw poziomy haków
[mm]
1408
863
1183

4.1 Schemat montażu kolektorów na dachu pokrytym dachówką
ceramiczną

5. Montaż na dachu skośnym pokrytym blachą, papą,
gontem bitumicznym lub blachodachówką.
Kolektor należy zamontować za pomocą wkrętów dachówkowych, które można przykręcić
bezpośrednio do bocznych profili.

Do ustalenia odpowiedniego rozstawu wkrętów dachowych należy wykorzystać profile
boczne (3) oraz ramę wsporczą (2). Boczny odstęp wyznaczony jest przez położenie
otworów. Przy kolektorze 30-rurowym środkowy profil wsporczy należy wycentrować
zgodnie z położeniem otworów.

Tuleja wzmacniająca

Rozstaw i ilość wkrętów dwu-gwintowych
Typ kolektora / Ilość rur
Ilość wkrętów dwugwintowych
SB-1800/58-18
4
SB-1800/58-22
6
SB-1800/58-30
6

Rozstaw poziomy haków
[mm]
1408
863
1183

6. Montaż kolektorów na dachu płaskim lub fundamencie
Bazą zestawu montażowego są trójkąty wsporcze. Wszystkie trójkąty składamy w ten sam
sposób. Przed przystąpieniem do skręcania trójkąta wsporczego należy wszystkie elementy
rozłożyć zgodnie z zamieszczonym poniżej zdjęciem.

Po rozplanowaniu położenia wszystkich elementów możemy przejść do skręcania trójkąta
montażowego.

Rozstaw i ilość trójkątów wsporczych
Typ kolektora / Ilość rur

Ilość trójkątów wsporczych

EV 3.0 / 18
EV 3.6 / 22
EV 4.9 / 30

2
3
3

Rozstaw poziomy haków
[mm]
1408
863
1183

Po skręceniu wszystkich elementów trójkąta montażowego należy przymocować profile
boczne do trójkąta wsporczego jak na zdjęciu poniżej.

5. Montaż rur próżniowych
Po wykonaniu montażu konstrukcji wsporczej można przystąpić do montażu rur kolektora.
W tym celu należy zamocować wsporniki rur próżniowych na zatrzask.

`

Przed montażem należy koniecznie nałożyć
pastę termoprzewodzącą na króciec rury

Po wsunięciu rur próżniowych do skrzynki zbiorczej należy ułożyć i zamknąć je w
mocowaniach dolnych rur próżniowych. Czynność powtarzać aż do zamontowania
wszystkich rur próżniowych.

6. Podłączenie Kolektora
6.1 Podłączenie zasilania kolektora
1 - króciec kolektora
2 - tuleja wzmacniająca
3 - nakrętka
4 - pierścień zaciskowy
5 - kolano przejściowe 22 zacisk – ľ” GZ
6 - uszczelka
7 - przewód instalacji solarnej
- w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniająca (2),
- nakrętkę kolana (3) nało6yc na króciec kolektora (1),

- pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora (1),
- nakrętkę (3) nakręcić na kolano (5)
- wykonać połączenie hydrauliczne miedzy kolanem (5) –gwint zewnętrzny
ľ” a
przewodem instalacji solarnej.

6.2 Podłączenie powrotu kolektora
1 - króciec kolektora
2 - tuleja wzmacniająca
3 - nakrętka zaciskowa
4 - pierścień zaciskowy
5 - kompletny czwórnik wraz
z odpowietrznikiem ręcznym i tuleja
zanurzeniowa
6 - uszczelka
7 - przewód instalacji solarnej
- w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniająca (2),

- nakrętkę zaciskowa (3) nałożyć na króciec kolektora (1),
- pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora (1),
- tuleje zanurzeniowa z kompletnym czwórnikiem (5) umieścić w króćcu
kolektora (1),

- nakrętkę zaciskowa (3) nakręcić na czwórnik (5) z lewej strony,
- wykonać połączenie hydrauliczne przewodu instalacji solarnej (7)

6.3 Podłączenie kolektorów kompensatorem mieszkowym
1 – króciec kolektora
2 – tuleja wzmacniająca
3 – nakrętka kompensatora
4 – pierścień zaciskowy
5 – rdzeń kompensatora
Kompensator nałożyć na króćcu pierwszego kolektora, dosunąć drugi, a
następnie skręcić kompensator na obydwu kolektorach.
− w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniająca (2),

− nakrętkę kompensatora (3) nałożyć na króciec kolektora (1),
− pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora,
− nakrętkę (3) nakręcić na korpus kompensatora,
− w króćcu drugiego kolektora umieścić tuleje wzmacniającą,
− nałożyć nakrętkę na króciec drugiego kolektora,
− pierścień zaciskowy nałożyć na króciec drugiego kolektora,
− dosunąć drugi kolektor do kompensatora,
− nakrętkę nakręcić na rdzeń kompensatora.

6.4 Rozwiązanie opcjonalne – montażu) odpowietrznika
automatycznego
Je6eli istnieje taka konieczność, w miejsce odpowietrznika ręcznego
mo6na wkręcić odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym i
redukcja.
7 – redukcja ľ '' x 3/8 '',
8 – zawór kulowy 3/8 '', _
9 – odpowietrznik
automatyczny 3/8 '' _
_
- wykręcić z góry czwórnika (5) odpowietrznik ręczny
- do góry czwórnika (5) kolejno wkręcić: redukcje (7), zawór (8) i
odpowietrznik automatyczny (9)

Wskazówka
Ze względu na wysokie temperatury występujące w instalacjach solarnych,
należy stosować odpowietrzniki wykonane w całości z metalu.

6.5 Podłączenie czujnika temperatury
Uszkodzenie instalacji
W przypadku niewłaściwego zamontowania czujnika temperatury lub
uszkodzenia kabla sygnałowego istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia instalacji.
- kabel sygnałowy nale6y zabezpieczyć przed uszkodzeniem
(uszkodzenie przez ptaki, gryzonie) np.; stosując rurę osłonowa peszel.
Czujnik temperatury należy zamontować w
tulei zanurzeniowej
- wsunąć czujnik temperatury do oporu w
tuleje zanurzeniowa ,
- zabezpieczyć dołączona sprężyna
zaciskowa przed wysunięciem.

6.6 Podłączenie przewodów zbiorczych
Zaleca się by połączenie hydrauliczne kolektorów z instalacja solarna
było wykonane za pomocą elastycznego przewodu z izolacja
(karbowana rura ze stali nierdzewnej), przewód elastyczny z izolacja
nie jest częścią składowa pakietu.
Połączenie przewodów instalacji solarnej z kolektorem należy wykonać
poniżej poziomu odpowietrznika.
Wskazówka
Do przejścia przewodami przez dach stosować uniwersalne
wywietrzniki dachowe i przepusty antenowe.
Wskazówka
Wraz z przewodem powrotnym instalacji solarnej poprowadzić kabel czujnika
temperatury.

7. Prace końcowe
7.1 Kontrola instalacji
Po przeprowadzonych czynnościach montażowych należy:

- sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów instalacji,
- przeprowadzić próbę ciśnieniowa instalacji,
- przepłukać instalacje,
- napełnić instalacje czynnikiem solarnym.
Po próbie ciśnieniowej i płukaniu instalacji nale6y bezzwłocznie napełnić
instalacje czynnikiem solarnym. W przeciwnym razie próbę szczelności i
płukanie instalacji należy wykonać bezpośrednio przed napełnianiem
instalacji czynnikiem solarnym.

7.2 Prace izolacyjne.
Prace izolacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu wszystkich
czynności kontrolnych.
Wskazówka
- Do izolacji przewodów na zewnątrz budynku należy stosować izolacje
odporna na czynniki atmosferyczne oraz wysoka temperaturę.
W razie potrzeby zabezpieczyć izolacje przed zniszczeniem przez
ptaki.
- Do izolacji wewnątrz budynku należy stosować izolacje odporna na
wysokie temperatury.

8. Utrzymanie, konserwacja i serwis.
- Podczas prac konserwacyjnych i innych prac kolektor musi być w stabilnym
położeniu, aby wykluczyć niebezpieczeństwo przewrócenia się, spadnięcia.
- Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw i konserwacji pod uniesionym
kolektorem i nie zabezpieczonym przed samoczynnym opadnięciem.
- Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych należy używać odpowiednich
narzędzi, rękawic ochronnych oraz obuwia ochronnego.
- Przed pracami konserwacyjnymi kolektora należy odczekać, aż temperatura
kolektora obniży się do poziomu, przy którym nie może nastąpić oparzenie
palców czy dłoni.
- Przeglądu instalacji solarnej należy dokonywać zgodnie z zaleceniami
gwarancyjnymi poszczególnych elementów instalacji.
W celu zagwarantowania bezawaryjnej pracy całego systemu należy
najmniej raz na dwa lata, zgodnie z warunkami gwarancji, przeprowadzić
Przegląd okresowy instalacji solarnej.

Wykaz czynności podczas przeglądu okresowego znajduje się w karcie
gwarancyjnej zestawu solarnego (str.6).
Należy również sprawdzić układ regulacji i bezpieczeństwa jak równie6
konstrukcje wsporcza lub mocującą kolektory.
W każdym przypadku, aby zagwarantować Państwu prawidłowe
funkcjonowanie całej instalacji zalecane jest podpisanie umowy o
świadczenie usług serwisowych ze specjalistycznymi firmami
instalacyjnymi.
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