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Prawa autorskie
Wszystkie informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej, jak też udostępnione rysunki i opisy techniczne pozostają naszą 
własnością i nie mogą być powielane bez naszego wcześniejszego, pisemnego zezwolenia.

PARADIGMA to zarejestrowana marka firmy Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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Informacje na temat niniejszej instrukcji

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji

1.1 Funkcja niniejszej instrukcji
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat kolektorów wakum-rurowych STAR.  
Są to między innymi informacje na temat:

• bezpieczeństwa,

• montażu,

• przeglądów,

• napraw,

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla kolektorów wakum-rurowych STAR od sierpnia 2014.

1.4 Za łączone dokumenty
• Instrukcja montażu kolektorów wakum-rurowych STAR

• Instrukcja montażu Zestaw montażowy na dachu skośnym lub dach płaski/ściana

• Instrukcja montażu Zestawu rur falistych z dwoma czujnikami

• Instrukcja montażu Przewodów solar SPEED

• Instrukcja montażu Przewodów solar SPEED FLEX

1.5 Przechowywanie dokumentów
Przechowywanie dokumentów leży w gestii użytkownika urządzenia, który powinien 
zadbać o to, aby były dostępne w razie potrzeby.
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2 Symbole i reguły opisów

2.1 Zastosowane symbole
W przedłożonym dokumencie stosowane są następujące symbole

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie ze wskazówką na stopień zagrożenia

2.2 Reguły opisów
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące reguły opisów.

Symbole i reguły opisów

Sposób wykonania operacji, która ma tylko jeden etap lub w przypadku której kolejność 
czasowa pojedynczych czynności nie ma znaczenia.

 ► Czynność

Sposób wykonania operacji, która ma wiele etapów i w przypadku której kolejność 
czasowa pojedynczych czynności jest istotna.

1.  Pierwsza czynność

Wynik pośredni

2.  Druga czynność

  Wynik końcowy

Instrukcja wykonywania pojedynczej 
operacji

Wieloetapowa instrukcja 
postępowania

Format Opis

Text Nazwy i oznaczenia produktów są zapisane kursywą.

Przykład: SystaComfort

Odnośnik do innych dokumentów

Przykład: Informacje serwisowania znajdują się w instrukcji Serwis i usuwanie zakłóceń.

Text Punkty menu zapisane są za pomocą innej czcionki.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych
Wybór i nastawy 

Przykład: Wybrać tryb pracy Automatyka

Text > Text Ścieżki menu zapisane są inną czcionką, kolejność  menu wskazywana jest za pomocą znaku „>”.

Przykład: Odczyt wartości mierzonych > Temp. zbiornika

„Text” Aby wyszczególnić złożenie wyrazów i język obrazowy, przedstawione są one w cudzysłowie.

Przykład: Włożyć korki do „Wejścia palnika“.

[32] W przypadku odsyłaczy do rozdziałów lub wpisów w słowniczku tego samego dokumentu podawana jest w na-
wiasach kwadratowych odpowiednia strona.

Przykład: Dalsze informacje, patrz rozdział „Przepisy [12]“.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa
Instalacje, uruchomienie i prace na urządzeniu może przeprowadzać tylko 
wykwalifikowany fachowiec.

 ► Instalację całego systemu solar należy wykonać zgodnie z uznanymi regułami 
technicznymi.

 ► Przy zagrożeniu upadku z wysokości należy obowiązkowo stosować pasy 
bezpieczeństwa, szczególnie przy pracach na dachu.

 ► Należy stosować rękawice i okulary ochronne, aby zapobiec skaleczeniom.

 ► Należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom  
w pracy.

 ► Nie przeprowadzać żadnych napraw na elementach spełniających funkcje 
technicznego bezpieczeństwa.

 ► Przy wymianie elementów należy stosować jedynie oryginalne części zamienne 
Paradigma.

Kolektory wakum-rurowe przy promieniowaniu słońca nagrzewają się wewnątrz do ponad 
300 °C. może dojść do oparzeń poprzez kontakt z gorącymi elementami lub wydostającą 
się parą.

 ► Plandekę ochronną usuwamy dopiero po uruchomieniu systemu solar.

 ► Przy pracach na kolektorze należy używać odpowiednie rękawice ochronne.

 ► Przy pracach serwisowych i naprawczych możemy stosować plandekę ochronną 
wielokrotnego zastosowania

Użycie niewłaściwych płynów może uszkodzić kolektor próżniowy.

 ► Używaj kolektora próżniowego wyłącznie z wodą.

 ► Nie używać płynów grupy 1 zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 
(2014/68 / UE).

Poprzez niefachowe wykonanie instalacji elektrycznej lub uszkodzeniu kabla, orurowanie 
może znaleźć się pod napięciem. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub 
uszkodzenia systemu solar.

 ► Należy stosować się od obowiązujących przepisów i dyrektyw dotyczących 
wyrównania potencjału i uziemienia

Gdy budowla posiada instalację odgromową, to elementy będące przewodnikami prądu 
muszą być podłączone do instalacji odgromowej.

 ► Należy stosować się od obowiązujących przepisów i dyrektyw dotyczących instalacji 
odgromowych

 ► Należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa przy pracach w pobliżu 
elektrycznej instalacji napowietrznej (wyłączyć z pod napięcia, odizolować, zachować 
odstęp bezpieczeństwa).

 ► Sposób postępowania uzgodnić z operatorem instalacji.

Poprzez niefachowy montaż mogą zostać uszkodzone kolektory wakum-rurowe.

 ► Należy stosować przewidziane do tego celu systemy mocujące kolektorów.

 ► Kolektory należy montować tak, jak opisano w tej instrukcji.

 ► Do montażu kolektorów należy stosować odpowiednie narzędzia.

Zachować obowiązujące przepisy 
pracy

Prace remontowe

Zapobieganie oparzeniom

Wyrównanie potencjałów

Instalacja odgromowa

Elektryczna instalacja 
napowietrzna

Szkody poprzez niefachowy montaż

Uszkodzenia spowodowane nie-
odpowiednimi płynami
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Spadające części mogą spowodować zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób.

 ► Nigdy nie wchodzić pod podnoszone lub wiszące ciężary.

 ► Należy stosować się do odpowiednich przepisów dotyczących prac na wysokości.

 ► Należy odgrodzić i zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami, powierzchnię 
poniżej przeprowadzanych prac na wysokości.

 ► Miejsce pracy należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. tablicami 
informacyjnymi.

 ► Przed montażem kolektorów należy sprawdzić maksymalne dopuszczalne obciążenie 
powierzchni zabudowy.

 ► Przy montażu kolektorów należy zachować wymagane odstępy od krawędzi dachu.

3.2 Wskazówki ostrzegawcze
Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie są wyróżnione za pomocą  
piktogramów oraz haseł. Piktogram oraz hasło wskazują stopień zagrożenia.

3.2.1 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Wskazówki ostrzegawcze, poprzedzające każdą czynność, są zapisane w następujący 
sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia

 ► Sposoby uniknięcia zagrożenia

Znaczenie wyrazów ostrzegawczych

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich 
obrażeń cia ła w przypadku zlekceważenia tego zagrożenia.

OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń cia ła w 
przypadku zlekceważenia tego zagrożenia

UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń cia ła w przypadku 
zlekceważenia tego zagrożenia.

WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód materialnych w przypadku 
zlekceważenia tego zagrożenia.

3.3 Przepisy

Przy montażu, obsłudze serwisowej i naprawie, należy stosować się do obowiązujących 
przepisów i dyrektyw (między innymi):

Przepisy prawne 

• Przepisy prawne odnośnie zapobiegania wypadkom

• Przepisy prawne odnośnie  ochrony środowiska

• Postanowienia prawne organizacji zawodowych

• Prawo ograniczenia energochłonności budowli

Normy i dyrektywy

• Wymagania bezpieczeństwa DIN, EN, VDE

• DIN 18338: Roboty dachowe i uszczelnienie dachuMontaż na dachu

Niebezpieczeństwa ze strony 
spadających części
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• DIN 18339: Armatura

• DIN 18451: Praca na rusztowaniach 

• DIN 4420 Rusztowania robocze i ochronne

• DIN 4426 Wyposażenia bezpieczeństwa przed upadkiem z wysokości

• EN 12975 Termiczne systemy solar i ich elementy, kolektory

• EN 12976 Termiczne systemy solar i ich elementy, systemy prefabrykowane

• EN 12977 Termiczne systemy solar i ich elementy, systemy wykonywane specyficznie 
dla potrzeb klienta

• En ISO 9488 Termiczne systemy solar i ich elementy, terminologia

• VDI 6002 Solarne ogrzewanie wody pitnej

• EnEV Rozporządzenie odnośnie oszczędzania energii

• VDE 0100 Sporządzenie elektrycznych środków pracy, uziemienia, przewody 
ochronne, wyrównanie potencjałów

• VDE 0185 Ogólnie dla wykonania zabezpieczenia odgromowego

• ENV 61024-1 Ochrona odgromowa budowanych systemów – Część 1: Ogólne 
założenia podstawowe

• VDE 0100-540 Główne wyrównanie potencjałów systemów elektrycznych

• DIN 18328 Kable elektryczne i systemy przewodnictwa w budowlach

• DIN 1052 Budowle drewniane

• DIN EN 1991 Oddziaływanie na konstrukcję nośną

• VdTÜV Karta techniczna 1453 i 1466

3.4 Zgodność
Niniejszym deklarujemy jako producent, że ten produkt jest zgodny z następującą 
dyrektywą UE:

• Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68 / UE

3.5 Obowiązki instalatora
Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie układu, należy stosować się do 
następujących zaleceń:

 ► Należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami,

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie funkcjonowania i obsługi systemu.

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie obsługi serwisowej.

 ► Pouczyć użytkownika odnośnie możliwych zagrożeń, mogących wystąpić podczas 
pracy systemu.

0036

Podłączenie systemów solar

Podłączenie elektryczne

Inne normy i przepisy
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4 Opis produktu

4.1 Zastosowanie

4.1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wykonany jest i sprawdzony zgodnie ze stanem obecnej techniki oraz uznanych 
reguł technicznych bezpieczeństwa. Produkt należy stosować tylko właściwie  
i zgodnie z przeznaczeniem, aby wyeliminować zagrożenia dla siebie i osób trzecich 
oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu czy też spowodowanie innych strat 
materialnych.

Kolektor wakum-rurowy STAR może być zastosowany i pracować wyłącznie

• w systemach do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania energią solar

• z wodą w obiegu jako medium przenoszącym ciepło

• montowany na zestawach montażowych Paradigma

• eksploatowany z regulacją solar Paradigma

• w bezpiecznych zamkniętych systemach grzewczych. Układ grzewczy musi być 
wyposażony w odpowiednie dobrane i dostatecznie duże naczynie wzbiorcze.

Inne zastosowanie niż zastosowanie zgodne z przeznaczeniem nie jest dopuszczalne.  
W innym przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu 
szkody. Przy zmianach przeprowadzonych w produkcie, również w ramach montażu  
i instalowania, następuje utrata jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.

Przy wszystkich pracach na produkcie należy stosować się do przynależnych dokumentów. 
Przy nieprawidłowym obejściu się z produktem producent nie ponosi odpowiedzialności za 
wynikłe szkody.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez:

• Ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi

• Ludzie bez doświadczenia lub braku wiedzy

• Dzieci poniżej 16 lat

Osoby te muszą być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub 
wcześniej muszą zaznajomić się z instrukcją, jak korzystać z produktu.

Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.

4.1.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Kolektor wakum-rurowy STAR nie może pracować w otwartych układach grzewczych.

Za szkody wynikłe z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem producent lub dostawca 
nie ponoszą odpowiedzialności.

Opis produktu
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4.2 Tabliczka znamionowa

Opis produktu

Tabliczka znamionowa (przedstawiono tutaj STAR 19/33)

Reg. Nr.: 011-7S089R

0036

Ritter

Energie- und Umwelttechnik

GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2

D-72135 Dettenhausen

Made in Germany

(A)08-4006(S)00000000000001

tstg = 301 °C

pmax = 10 bar

yprod = 2017

m = 49 kg

Aa = 3,00 m²

I x w = 2,03 m x 1,63 m

Vf = 2,53 I

AG = 3,31 m²

Vakuum-Röhrenkollektor

evacuated tube collector

STAR 19/33

13

12

11

10

9

8

1 2

56

7

4

3

1 Ciężar 8 Kod - QR

2 Temperatura stagnacji 9 Pojemność kolektora

3 Producent 10 Wymiary (długość x szerokość)

4 Pochodzenie 11 Powierzchnia apertury

5 Maksymalne ciśnienie robocze 12 Powierzchnia brutto

6 Rok produkcji 13 Nazwa produktu

7 Numer seryjny produktu

1

Pozycja

Pozycja tabliczki znamionowej

Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie zbieracza u góry z prawej strony.
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4.3 Znak kontrolny i poświadczenia

Solar Keymark

Kolektory wakum-rurowe posiadają certyfikat Solar Keymark.

Poświadczenie wytrzymałości na gradobicie

Kolektory wakum-rurowe testowane są według ISO 9806:2013 na wytrzymałość na 
uderzenia, z wynikiem pozytywnym.

4.4 Przegląd urządzenia i komponenty produktu

98 10

1

4

2

7

5

6

3

Pogląd urządzenia i komponenty produktu

1 Powrót, zimny 6 Rury próżniowe

STAR 15/26 i 19/33: 14 sztuk

STAR 15/39 i 19/49: 21 sztuk

2 Zasilanie, gorące 7 Zwierciadło CPC

3 Zbieracz z jednostką przenoszącą ciepło 8 Rura powrotna

4 Profil przenoszący ciepło 9 Rura zasilania

5 Rura ze stali specjalnej 10 Izolacja cieplna
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4.5 Opis działania

3

6

4

5

7

1 2

Budowa kolektora wakum-rurowego

1 Zewnętrzna rura szklana 5 Profil przenoszący ciepło

2 Warstwa absorbera 6 Rura ze stali specjalnej

3 Wewnętrzna rura szklana 7 Wysokoodblaskowe zwierciadło CPC

4 Wysoka próżnia

Padające na kolektor promieniowanie słońca jest poprzez wysokoodblaskowe zwierciadło 
CPC (7) kierowane na warstwę absorbera (2) wakum-rury. Warstwa absorbera (2) zamienia 
promieniowanie słońca w ciepło i ogrzewa wewnętrzną rurę szklaną (3). Profil przenoszący 
ciepło (5) przekazuje ciepło z wewnętrznej rury szklanej (3) do rury ze stali specjalnej (6).

Poprzez medium przenoszące ciepło w rurach ze stali specjalnej (6), ciepło transportowane 
jest z kolektora do zbiornika. 

Wysoka próżnia (4) w rurze próżniowej i selektywna warstwa absorbera (2) zapobiegają 
stratom ciepła do otoczenia. Próżnia pomiędzy zewnętrzną (1) a wewnętrzną (3) rurą 
szklaną stanowi optymalną izolację cieplną zapobiegającą stratom ciepła do otoczenia.

Zwierciadło CPC (7) umożliwia maksymalne wykorzystanie promieniowania słońca nawet 
przy najniekorzystniejszym napromieniowaniu. Promieniowanie słońca kierowane jest 
poprzez zwierciadło do absorbera również przy skośnym i dyfuzyjnym promieniowaniu. 
Powłoka lustra chroni zwierciadło CPC przed korozją.

Izolacja cieplna

Zwierciadło CPC
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5 Montaż
Za pomocą zestawów montażowych, kolektory mogą być zamontowane szybko i pewnie 
na różnych powierzchniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez zawalenie się dachu.

Kolektory i zestawy montażowe, obciążenie wiatrem i śniegiem oraz osoby przy montażu 
stanowią dodatkowe obciążenie dachu. Dach o nie wystarczającej wytrzymałości na 
obciążenie może zostać uszkodzony lub zawalić się.

 ► przed montażem sprawdzić maksymalną obciążalność dachu

 ► montować kolektory tylko na dachach o odpowiednio wystarczającej nośności

 ► ewentualnie zaciągnąć opinię statyka lub rzeczoznawcy

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez zawalenie się ściany.

Kolektory i zestawy montażowe, obciążenie wiatrem i śniegiem, stanowią dodatkowe 
obciążenie. Ściana o nie wystarczającej wytrzymałości na obciążenie może zostać 
uszkodzona lub zawalić się.

 ► przed montażem sprawdzić maksymalną obciążalność ściany

 ► montować kolektory tylko na ścianach o odpowiednio wystarczającej nośności

 ► ewentualnie zaciągnąć opinię statyka lub rzeczoznawcy

5.1 Warunki dla montażu

5.1.1 Uchwyty montażowe

Kolektory montujemy pod kątem minimum 15° i maksimum 90°.

5.1.2 Mocowanie

Kolektory montujemy tylko w połączeniu z zestawem montażowym firmy Paradigma  
(na dachu skośnym,  płaskim dachu lub na ścianie).
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5.2 Wymiary
16

16

1627122
93/51 RATS62/51 RATS

2432

Wymiary (mm) STAR 15/26 i 15/39 

2432
94/91 RATS33/91 RATS

20
33

1627122

Wymiary (mm) STAR 19/33 i 19/49
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5.3 Informacja dla przebiegu prac
Aby zapewnić poprawny montaż kolektorów, należy stosować się do informacji zawartych 
poniżej.

Do instalacji wymagane są następujące kroki:

Krok roboczy Strona

Montaż zestawów montażowych:

1
Montaż wymaganych zestawów montażowych (patrz przynależną instrukcję 
montażu)

Montaż kolektorów:

2 Sprawdzić zakres dostawy [16]

3 Montaż zestawu łuku 180° [22]

4 Transport kolektorów [23]

5 Montaż kolektorów [24]

6 Łączenie hydrauliczne wielu kolektorów [27]

7 Fachowe przygotowanie przejścia przez dach/ścianę [30]

8 Montaż zestawu rur falistych [31]

10 Podłączenie kolektorów do instalacji odgromowej [7]

5.4 Informacje do przeprowadzenia montażu
Należy stosować się do następujących wskazówek montażu i bezpieczeństwa, aby uniknąć 
zagrożenia dla osób i szkód materialnych.

• Należy stosować rusztowania, ściany ochronne, pasy bezpieczeństwa, drabiny, 
rusztowania wyłapujące, podesty dachowe i inne aby zapobiec upadkowi z wysokości 
i niebezpieczeństwu spadania narzędzi i materiałów.

• Na ile jest to możliwe, wykonać czynności robocze na ziemi.

• Ochronę przeciwsłoneczną kolektorów usunąć dopiero po uruchomieniu systemu 
solar.

• Należy upewnić się, że izolacja cieplna orurowania i armatury w obiegu solar posiada 
wytrzymałość na temperaturę do 150° C. Minimalna grubość izolacji wynosi 30 mm 
dla orurowania zewnętrznego do 22 mm (przy przewodności cieplnej izolacji  
0,035W/mK). W obszarze zewnętrznym izolacja musi być odporna na 
promieniowanie UV.

• Przy AquaSystemach, w obszarze zagrożonym mrozem, należy stosować orurowanie 
solar SPEED lub rury faliste solar SPEED FLEX.

• Kolektory ukierunkowujemy możliwie na południe.

• Unikamy zacieniania kolektorów.

• Kolektory zawsze montujemy zbieraczem do góry.

• W obiegu solar nie wolno stosować przewodów z tworzywa i połączeń prasowanych.

• Hydrauliczne połączenia w obiegu solar wykonujemy za pomocą śrubunków z 
pierścieniami zaciskowymi lub za pomocą twardego lutowania oraz spawania.

• Przy lutowaniu twardym lub spawaniu należy zadbać o odpowiednią ochronę 
przeciwpożarową i należyte przewietrzenie.

Montaż
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5.5. Kontrola zakresu dostawy
 ► Dostawę należy sprawdzić na uszkodzenia i kompletność.

Do zakresu dostawy należy:

Kolektory wakum-rurowe z ochronną plandeką przeciwsłoneczną 

Plandeka ochrony przeciwsłonecznej może być ponownie zastosowana przy 
przeprowadzaniu prac obsługi serwisowej.

Przechowywanie przejmuje użytkownik systemu solar, aby plandeka ochrony 
przeciwsłonecznej zawsze była do dyspozycji w razie potrzeby.

5.6 Wytyczne dla połączenia hydraulicznego
Kolektory mogą być połączone i posiadać przepływ z prawej lub lewej strony.

Przy montażu kolektorów należy stosować następujące wytyczne dla:

• Połączenia

• Podłączenia

• Odstępów

• Ułożenia

5.6.1 Połączenie

W jednym połączeniu jako szereg (zestaw) mogą być połączone kolektory o powierzchni 
brutto do 17 m².

Przy powierzchniach brutto między 17 m? i 34 m? kolektory zostają połączone jako 2 
zestawy połączone równolegle. Informacje można znaleźć w THPL-2234 2-zestawowe 
AquaSystemy do 34 m² z STAqua II.

5.6.2 Podłączenie

Przy podłączeniu kolektorów należy przestrzegać co następuje:

• Pole kolektora podłączamy do dalszego orurowania solar wyłącznie za pomocą 
zestawu rur falistych z dwoma czujnikami.

• Kolektory znajdujące się bezpośrednio obok siebie łączymy za pomocą kompletnych 
zestawów połączeniowych.

• Kolektory nie znajdujące się bezpośrednio obok siebie, łączymy w szereg za pomocą 
rur falistych SPEED lub rur falistych SPEED FLEX.

• Kolektory znajdujące się nad sobą względnie leżące za sobą, łączymy za pomocą rur 
falistych SPEED lub rur falistych SPEED FLEX.

• Na końcu 1-zestawu pola kolektorów montujemy zestaw łuku 180°.

5.6.3 Odstępy

Dla kolektorów leżących obok siebie, między nimi występuje automatycznie wynikający 
odstęp wynoszący 5 mm.

Montaż na dachu

Przy montażu na dachu, przy kolektorach leżących ponad sobą, należy zachować odstęp 
wynoszący przynajmniej 15 cm, aby zapewnić przy montażu i obsłudze serwisowej dostąp 
do każdego pojedynczego kolektora.

Rada
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5.6.4 Ułożenie

Zaleca się układanie kolektorów obok siebie.

Jeżeli ze względu na zapotrzebowanie miejsca, ułożenie kolektorów obok siebie nie jest 
możliwe, to możemy kolektory montować również ponad sobą.

Kolektory możemy ułożyć i łączyć następująco:

Legenda schematów ułożenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Montaż na dachu skośnym Czujnik kolektora (zasilanie)

Montaż na dachu płaskim
V

Zestaw połączeniowy

Montaż na ścianie Orurowanie solar SPEED lub
Orurowanie solar SPEED FLEX

Powrót
B

Łuk 180°

Zasilanie
*

Zachować minimalny odstęp!

Montaż na dachu skośnym: 150 mm

Dach płaski: Zależnie od rodzaju wykorzystania, patrz 
Instrukcja zestawu montażowego dach płaski/ściana

BB

Pojedynczy kolektor

B VV VV B

Kilka kolektorów obok siebie



THPL-2518 10/17  V 1.1 19

Montaż

SB S BVV

Kilka kolektorów z większym odstępem obok siebie

S

**

S

*
S

S

BB

*

Kolektory ponad sobą (montaż na dachu skośnym) względnie poza sobą (montaż na dachu płaskim)
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*

S

S

B

S

*

*

B

V

*

VV

V

V

V

S

Kombinacja ułożonych kolektorów obok siebie i ponad sobą (montaż na dachu skośnym) względnie obok siebie i poza sobą (montaż 
na dachu płaskim)
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Kombinacja ułożonych kolektorów obok siebie i ponad sobą (montaż na dachu skośnym) względnie obok siebie i poza sobą (montaż 
na dachu płaskim)

5.7 Przegląd narzędzi

Do montażu kolektorów wymagane są następujące narzędzia:

• Klucz dynamometryczny SW 15

• Klucz płaski SW 15

• Klucz płaski SW 22

• Klucz płaski SW 24

Dodatkowo przy montażu kilku kolektorów obok siebie:

• Młotek

Do przejścia orurowania solar przez dach wymagane są, zależnie od budowy dachu, 
dodatkowo następujące środki pomocnicze:

Dach dachówkowy

• Dachówki przewietrzające odpowiednio do liczby przejść przez dach

• Nóż

Dach z płyt falistych, blachy trapezowej

• Płyty przewietrzające odpowiednio do liczby przejść przez dach

• Nóż

**

SS

S

B B

S

**

B B

V

V V

V

Przejście przez dach 
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Dach łupkowy

• Płyty przewietrzające odpowiednio do liczby przejść przez dach

• Nóż

Dach drewniany

• Wyrzynarka

5.8 Montaż zestawu łuku 180°
Zalecamy montaż łuku 180 ° przed transportem kolektora na dach. 

Kolektor posiada po obydwóch stronach przyłącza zasilania i powrotu. Na każdym 
przyłączu znajduje się przeciwnakrętka z pierścieniem zaciskowym. 

Kolektor, zależnie od wariantu podłączenia, możemy podłączyć z zestawem rur falistych  
z lewej lub prawej strony. 

Na drugim końcu pola kolektora montowany jest łuk 180°.

Zestaw łuku 180° składa się z następujących komponentów:

1

23

Przegląd elementów składowych zestawu łuku 180°

Numer poz. Element Ilość

1 Pokrywa 1

2 Wkładka izolacyjna, dwuczęściowa 1

3 Łuk połączeniowy 180°, 15 mm 1

Zakres dostawy

Aby zamontować zestaw łuku 180°, należy wykonać następujące czynności:

5 4 3 2 16

Montaż zestawu łuku 180°.

1 Zasilanie, gorące 4 Wkładka izolacyjna, dwuczęściowa

2 Powrót, zimny 5 Pokrywa

3 Łuk połączeniowy 180°, 15 mm 6 Krawędź silikonowa
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1. Zestaw łuku180° montujemy po przeciwnej stronie niż podłączenia kolektora

2. Demontujemy przeciwnakrętki i pierścienie zaciskowe na łuku 180° (3) 
Przeciwnakrętki i pierścienie zaciskowe nie będą więcej do montażu potrzebne. 

3. Łuk 180° (3) łączymy z zamontowanymi na kolektorze przeciwnakrętkami do 
podłączeń „HEISS/HOT“ (2) i „KALT/COLD“ (1)

4. Dociągamy przeciwnakrętki kluczem płaskim SW 24, jednocześnie trzymając 
kontrująco łuk 180°

5. Sprawdzamy pewność połączeń śrubunkowych

6. Pokrywę (1) wraz z wkładką izolacyjną (2) nasadzamy na łuk 180° (3)

7. Pokrywę (1) dociskamy do obudowy zbieracza kolektora 
W tym celu pokrywę poruszamy na boki, aby brzeg pokrywy zaskoczył w krawędzi 
silikonowej (6) obudowy zbieracza kolektora.

8. Sprawdzić poprawność założenia pokrywy (1)

5.9 Transport kolektorów

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez spadające materiały

Nieodpowiednio zabezpieczone ciężary mogą spowodować spadnięcie podczas 
transportu.

 ► Nigdy nie stać pod podnoszonymi lub zawieszonymi ciężarami

 ► Zabezpieczyć szeroko plac w obszarze podnoszenia ciężarów

 ► Oznaczyć plac tablicami informacyjnymi

 ► Stosować się do przepisów bezpieczeństwa na wysokości

Na tylnej stronie kolektora, po obydwu stronach, u góry i u dołu znajdują się uchwyty 
paskowe, zapewniające bezpieczny transport w pionie.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

• kolektor zawsze transportować przez co najmniej 2 osoby.

• transport kolektora zawsze w pozycji stojącej (w pionie), aby zapewnić optymalną 
ochronę rur.

• przed transportem kolektora na dach sprawdzić zamocowanie uchwytów rur 
kolektora.

Na tylnej stronie kolektora, po obydwu stronach, u góry i u dołu znajdują się uchwyty 
paskowe. Tutaj możemy zaczepić środki transportowe.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

• Łączymy środki transportowe np. liny, z uchwytami paskowymi. Stosujemy przy tym 
odpowiednie zamocowania  np. haki karabinowe, szekle lub węzły.

• Zwracamy uwagę na to, aby środek transportowy się nie zsunął.

Dźwig dostępny na placu budowy lub dźwig samochodowy ułatwiają transport na dach:

• Jeżeli korzystamy z dźwigu to kolektor może być transportowany na dach bez 
opakowania.

• Należy  dodatkowo zabezpieczyć kolektor linami, aby zapobiec wahaniom lub 
przechyleniu się. Zwrócić uwagę na kierunek wiatru.

Transport na ziemi

Transport na dach

Transport dźwigiem
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Jeśli nie są dostępne pomoce mechaniczne, użyć drabin, desek jako pochylni do 
wyciągnięcia kolektora na dach.

• kolektor transportować na dach w opakowaniu, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
spodu kolektora.

• Opakowanie kolektora zdjąć na dachu po wciągnięciu kolektora

5.10 Montaż kolektora

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia kolektora poprzez usunięcie ochrony przeciwsłonecznej

Bez ochrony przeciwsłonecznej nienapełniony kolektor poprzez działanie promieniowania 
słonecznego mocno się nagrzewa

 ► Dopiero po uruchomieniu usunąć fabrycznie założoną ochronę przeciwsłoneczną

Przy montażu na dachu, kolektory mocowane są na szynach dla ułożenia kolektora.

Dolny profil końcowy kolektora leży dokładnie na dolnej poziomej szynie i jest trzymany 
przez dolne pazury ustalające, które są tam wstępnie zmontowane.

Górna część kolektora jest zamocowana przez górne pazury trzymające, które są 
dociskane do kolektora i mocno przykręcane. Górne pazury mocujące są ręcznie obrócone 
o 180 ° na zmontowanej górnej szynie poziomej.

Zestaw montażowy dach Plus jest prawidłowo i całkowicie zmontowany zgodnie z 
powiązanymi instrukcjami instalacji.

Transport po pochylni

Założenie
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Aby zamontować kolektory, należy wykonać następujące czynności:

1

2
3

Ustawienie kolektora

1 Kolektor 3 Dolny pazur ustalający (zmontowany)

2 Zestaw montażowy

1. Kolektor (1) położyć na zestawie montażowym kolektora (2)

2. Kolektor (1) wsunąć do dolnego pazura mocującego (3) 
Dolny pazur mocujący (3) musi całkowicie obejmować profil zakańczający kolektora.

3. Wyrównaj kolektor na zestawie montażowym Plus 
Kolektor kończy się po obu stronach szynami poziomymi

1

2

180°

Zabezpieczenie kolektora

4. Poluzuj nakrętkę śryby (1) górnego pazura mocującego do końca. 
Dociśnij górny pazur mocujący (2) do dołu ręcznie, aż dostatecznie poluzujesz 
nakrętkę.

5. Ustaw górne pazury mocujące na wysokości zamontowanych szyn pionowych 
Górne pazury mocujące można przesuwać w bok

6. Obróć górny pazur mocujący o 180 °
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7. Naciśnij górny pazur mocujący i ręcznie dokręć nakrętkę 
Górne pazury mocujące muszą całkowicie obejmować profil końcowy kolektora i 
poziomy profil szyny.

8. Dokręcić nakrętkę górnego pazura ustalającego z siłą 16 Nm

9. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu

10. Sprawdź wszystkie uchwyt rury czy są zabezpieczone

11. Usunąć pasy do przenoszenia

    Kolektor jest zamontowany na zestawie montażowym.
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6. Instalacja hydrauliczna

6.1 Przegląd przewodów zasilania i powrotu kolektora
W górnej części obudowy zbieracza znajduje się przechodząca rura z stali specjalnej z 
kompensatorem wzdłużnym. Podłączenie powrotu możemy ułożyć po tej samej stronie co 
podłączenie zasilania. Przy dachach skośnych wymagane jest wtedy tylko jedno przejście 
przez dach (dachówka przewietrzająca).

Czujnik kolektora znajduje się w zestawie rur falistych.

Przyłącza oznakowane są następująco:

12

Przyłącze zasilanie/powrót

1 Przyłącze zasilania (HEISS = gorące) 2 Przyłącze powrotu (KALT = zimne)

Kolektory podłączamy do dalszego orurowania solar zawsze zestawem rur falistych. 
Wszystkie podłączenia należy starannie zaizolować.

Dalsze informacje do montażu zestawu rur falistych zawarte są w instrukcji montażu 
zestawu rur falistych z dwoma czujnikami.

6.2 Połączenie dalszych kolektorów
Zestawami połączeniowymi możemy połączyć ze sobą większą liczbę kolektorów.

Zestaw połączeniowy objęty jest zakresem dostawy i składa się z następujących 
komponentów:

2 3 411

Pogląd elementów zastawu połączeniowego

Numer pozycji Element Ilość

1 Blacha pokrywająca 1

2 Izolacja cieplna 1

3 Elementy śrubunku 15 mm 2

4 Zatyczki łączące (opcjonalnie) 2

Wskazówka

Wskazówka

Zakres dostawy
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Aby zamontować zastaw połączeniowy, należy wykonać następujące czynności:

Montaż elementów śrubunków

1. Ułożyć drugi kolektor w swojej pozycji i ustawić. 
Łączone kolektory muszą być precyzyjnie ustawione, tak aby przyłącza zasilania  
i powrotu leżały w jednej linii.

1

Montaż elementów śrubunków

2. Elementy śrubunków (1) połączyć zamontowanymi na kolektorze przeciwnakrętkami.
Włożyć element śrubunku między przyłącza oznaczone „HEISS/HOT”. Drugi element 
śrubunku włożyć między przyłącza oznaczone „KALT/COLD”. 

3. Elementy śrubunków (1) skręcić z nakrętkami znajdującymi się na kolektorze.

4. Przeciwnakrętki dociągamy mocno kluczem płaskim SW 24, jednocześnie przeciwnie 
trzymając kluczem płaskim SW 22 elementy śrubunków.

5. Sprawdzić poprawność wykonania połączeń śrubunkowych.

Założenie zatyczek łączących

2 1345

Założenie zatyczek łączących
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Instalacja hydrauliczna

1. Usunąć oryginalne zatyczki (2) z prawego i lewego profilu ramy kolektora (1)

2. Zatyczki łączące prawą (4) i lewą (5) włożyć do profilu ramy kolektora (1)

3. Trzpień metalowy (3) wprowadzić z boku za pomocą młotka do zatyczek łączących

Założenie izolacji cieplnej i blachy pokrywającej

Izolację cieplną zestawu połączeniowego zakładamy dopiero wtedy, gdy sprawdzona 
została szczelność połączenia.

2

13

Izolacja zestawu połączeniowego

1. Izolację cieplną (1) nasunąć poprzez śrubunek od dołu do góry

2. Izolację cieplną (1) zamknąć językiem klejącym (2)

3. Blachę pokrywającą (3) nasunąć poprzez izolację cieplną (1) i u dołu i u góry 
zatrzasnąć na tylnej stronie obudowy zbieracza.

Wymóg
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Przejście przez dach lub ścianę

7 Przejście przez dach lub ścianę

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie budowli poprzez przedostającą się wodę

Przy niefachowym przejściu przez dach względnie ścianę woda przedostaje się do wnętrza 
budowli.

 ► Zapewnić fachowe wykonanie przejścia przez dach względnie ścianę

7.1 Dach: Przygotowanie przejścia przez dach
Ustalenie pozycji dachówki przewietrzającej

Aby ustalić poprawną pozycję dachówki przewietrzającej wykonujemy następujące 
czynności:

A

1
3

2

Wymierzyć dachówkę przewietrzającą

1 Dachówka przewietrzająca 3 Obudowa zbieracza

2 Profil ramy A ok. jedna szerokość dachówki

1. Wychodząc od profilu ramy (2) po stronie podłączenia kolektora, dachówkę 
przewietrzającą (1) lokalizujemy w odległości ok. jednej dachówki (A) 

2. Dachówkę przewietrzającą (1) umiejscawiamy powyżej obudowy zbieracza (3)

Zwracamy uwagę na to, aby przy przeprowadzaniu zastawu rur falistych poprzez 
dachówkę przewietrzającą nie nastąpiło ich załamanie

Usunięcie dachówki

Aby usunąć dachówkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy usunąć dachówki powyżej i z boku wybranej dachówki. 
Łaty dachowe i leżące poniżej poszycie dachowe są widoczne.

2. Sprawdzamy, czy w tym odkrytym miejscu możliwe jest przejście przez dach

Należy się upewnić, czy w odkrytym miejscu nie znajdują żadne instalacje. Wskazówka
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Przejście przez dach lub ścianę

Wycięcie poszycia dachowego

Wycięcie poszycia dachowego

Aby wyciąć poszycie dachowe, należy wykonać następujące czynności: 

1. Nacinamy poszycie dachowe w kształcie V

2. Wycięcie wywijamy na łatę dachową leżącą powyżej i mocujemy

    Ewentualna woda spływa na boki.

Przygotowanie dachów z deskowaniem

Aby przygotować dach z deskowaniem, należy wykonać następujące czynności:

1. Przejście wycinamy odpowiednim narzędziem (otwornica, wyrzynarka, itp.)

2. Przejścia przy grubszych deskowaniach dachu dopasowujemy do przeprowadzanego 
orurowania solar (wykonać fazowanie krawędzi)

3. Jeżeli mamy do czynienia z poziomem izolowanym ze stabilną strukturą izolacji, 
wykonujemy przejście. 
Jeżeli mamy do czynienia z luźnym materiałem izolacyjnym (włókna mineralne, 
konopie itp.) wystarczy wycięcie izolacji tylko na tyle aby przeprowadzić orurowanie 
solar.

4. Zależnie od budowy dachu (zapora parowa względnie deskowanie) przejście należy 
ponownie uszczelnić.

7.2 Opis zestawu rur falistych
Zestaw rur falistych umożliwia łatwe i elastyczne połączenie jednego lub więcej 
kolektorów próżniowych do zasilania i powrotu orurowania obiegu solarnego. Zestaw 
rur falistych wymagany jest dla każdego pola kolektorów. W pakietach solar zawarty jest 
zestaw rur falistych.

Elastyczne, ekstra długie rury faliste umożliwiają łatwe przejście przez dach lub ścianę 
również przy grubo izolowanych dachach i ścianach.

Wintegrowana tulejka czujnika z wmontowanym czujnikiem umożliwia precyzyjny pomiar 
temperatury zasilania bezpośrednio w medium przenoszącym ciepło.

Oplot siatkowy chroni wąż izolacji cieplnej EPDM przed:

• uszkodzeniami podczas montażu

• dzióbaniem ptaków

• zwietrzeniem

Dalsze informacje do montażu zestawu rur falistych znajdują się w Instrukcji montażu 
zestawu rur falistych z dwoma czujnikami.

Dalsze informacje
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8 Lista kontrolna

 ► Należy sprawdzić, czy wszystkie kroki robocze wymienione w tabeli zostały 
przeprowadzone.

Krok roboczy Strona Wykonano

1 Zestaw montażowy zamontowany poprawnie (patrz przynależna instrukcja)

2 Sprawdzono zakres dostawy [16]

3 Zestawy łuku 180° zamontowane [22]

4 Kolektory zamontowane [24]

5 Przejście dach/ściana przygotowane fachowo [30]

6 Podłączenia hydrauliczne podłączone [27]

7 Zestawy rur falistych zamontowane [31]

8 Kolektory podłączone do instalacji odgromowej [7]
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Obsługa serwisowa

9 Obsługa serwisowa
Regularna konserwacja urządzenia wydłuża jego żywotność i zapewnia stałą wydajność 
energetyczną. Zwiększono bezpieczeństwo pracy..

Użytkownik systemu zobowiązany jest do utrzymania pracy systemu i do zapewnienia 
regularnej obsługi serwisowej. Zalecamy zawarcie umowy serwisowej pomiędzy 
użytkownikiem a uprawnioną firmą serwisującą system.

Prace czyszczące przeprowadza użytkownik.

Obsługę serwisową przeprowadza uprawniona firma.

9.1 Kontrola kolektorów i podłączeń
Przy kontroli kolektorów i podłączeń, należy wykonać następujące czynności:

• Kontrola kolektorów na uszkodzenia 
Uszkodzone rury próżniowe poznajemy po tym, że srebrne napylenie w dolnej części 
rury, pod wpływem dostępu powietrza zmienia się w białawą powłokę.

• Ewentualnie wymienić uszkodzone rury próżniowe

• Wszystkie podłączenia i połączenia sprawdzić na szczelność

9.2 Kontrola uchwytów rur próżniowych i elementów 
kolektora
Przy kontroli uchwytów rur próżniowych i elementów kolektora, należy wykonać 
następujące czynności:

1. Sprawdzamy elementy zaciskowe uchwytów rur na prawidłowe trzymanie

2. Sprawdzamy czy uchwyty kolektora nie są poluzowane

3. Ewentualnie dociągnąć elementy mocujące

9.3 Kontrola izolacji rur
Kontrolę izolacji rur instalacji solar przeprowadzamy w następujący sposób:

1. Kontrola izolacji orurowania na uszkodzenia

2. Uszkodzoną izolację rur naprawić względnie wymienić

Zawarcie umowy serwisowej
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Wskazówka

10 Naprawy

10.1 Wymiana rur próżniowych

UWAGA

Skaleczenie poprzez odłamki szkła i ostre krawędzie

Rury próżniowe zbudowane są ze szkła. Części kolektora mogą posiadać metalowe ostre 
krawędzie.

 ► Używać rękawic ochronnych

 ► Używać okularów ochronnych

OSTRZEŻENIE

Poparzenie poprzez gorące powierzchnie i gorące elementy

U-rury, blachy przenoszące ciepło i wewnętrzna strona rury próżniowej są bardzo gorące 
od promieniowania słońca.

 ► Używać rękawic ochronnych

 ► Używać okularów ochronnych

Uszkodzone rury próżniowe możemy wymieniać pojedynczo. Podczas wymiany rur 
próżniowych system solar może pozostawać w pracy.

Uszkodzone rury próżniowe poznajemy po tym, że srebrne napylenie w dolnej części rury, 
pod wpływem dostępu powietrza zmienia się w białawą powłokę.

10.1.1 Usunięcie potłuczonej rury próżniowej

Aby usunąć z kolektora potłuczoną rurę próżniową, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Ostrożnie usuwamy odłamki szkła, należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni 
zwierciadła CPC

2. Usunąć resztki szkła ze zbieracza

3. Zdemontować uchwyt rury próżniowej

10.1.2 Demontaż uszkodzonej rury próżniowej

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie kolektora podczas wymiany rury próżniowej

Przy odchyleniu rury powyżej 20° w stosunku do płaszczyzny kolektora, przełamany 
zostaje register kolektora.

 ► Wygięcie registra kolektora do maksymalnie 20°

Naprawy
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Aby wymienić uszkodzoną rurę próżniową, należy wykonać następujące czynności:

1

2
1

2

Odciążyć uchwyt rury próżniowej

1. Uszkodzoną rurę próżniową (1) wsuwamy do góry do obudowy zbieracza. Rura 
próżniowa pozwala się wsunąć do obudowy zbieracza o kilka milimetrów.

2. Segment zwierciadła (2), który leży pod uszkodzoną rurą próżniową, przesuwamy w 
kierunku obudowy zbieracza aż do oporu.

Uchwyt rury próżniowej jest odciążony

2 m
m

1

2

Demontaż uchwytu rury próżniowej

1 Uchwyt rury próżniowej 2 Nosek zatrzaskowy

3. Uchwyt rury próżniowej (1) przesunąć ok. 2 mm w kierunku obudowy zbieracza

4. Podnieść nosek zatrzaskowy 
Delikatnie podważ zatrzask od góry płaskim śrubokrętem.  Pociągnąć w dół uchwyt 
rury próżniowej (1)

5. Uchwyt rury próżniowej podnosimy w górę i zdejmujemy z rury próżniowej
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1

Wyjęcie rury próżniowej

1 Rura próżniowa

7. Podnieść lekko uszkodzoną rurę próżniową (1) 
Rurę próżniową podnosimy maksymalnie do 20° w stosunku do płaszczyzny 
kolektora.

8. Uszkodzoną rurę próżniową (1) wyciągamy z obudowy zbieracza. 
Przy tym pokręcamy lekko rurą próżniową.

9. Uszkodzoną rurę próżniową (1) wyjmujemy ciągnąc po prostej linii w dół. 
Gdy droga w dół jest zablokowana, to możemy podnieść rurę próżniową 
maksymalnie do 20° w stosunku do płaszczyzny kolektora.

Naprawy
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10.1.3 Włożenie nowej rury próżniowej

Aby włożyć nową rurę próżniową, należy wykonać następujące czynności:

3

1

2

Wkładanie nowej rury próżniowej

1 Pierścień silikonowy 3 Rura próżniowa

2 Obudowa zbieracza

1. Sprawdzić prawidłowe ułożenie pierścienia silikonowego (1) w obudowie zbieracza 
(2).

2. Górną końcówkę rury próżniowej posmarować pastą poślizgową lub ługiem 
mydlanym. 
Rura próżniowa (3) wślizguje się łatwo poprzez pierścień silikonowy (1).

3. Rurę próżniową (3) nasuwamy po prostej linii w górę w kierunku obudowy zbieracza 
(2).

4. Rurę próżniową (3) wsuwamy poprzez pierścień silikonowy do obudowy zbieracza (2)
Przy tym pokręcamy lekko rurą próżniową.

Montaż uchwytu rury próżniowej

5. Nałożyć uchwyt na rurę próżniową

6. Włożyć uchwyt rury próżniowej do wycięcia w dolnym profilu ramy

7. Wsunąć uchwyt rury próżniowej w górę w kierunku obudowy zbieracza aż usłyszymy 
zatrzaśnięcie

cli
ck

Naprawy
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1

Ustawienie rury próżniowej

8. Ustawić rurę próżniową 
Zwracamy uwagę na to, aby uchwyty dystansowe (1) były prawidłowo ustawione, 
patrz grafika.

9. Sprawdzić uchwyt rury próżniowej na prawidłowe zamocowanie

10. Sprawdzić ustawienie rury próżniowej

Naprawy
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Wyłączenie z pracy

11 Wyłączenie z pracy

11.1 Demontaż kolektorów wakum-rurowych

OSTRZEŻENIE

Oparzenia poprzez gorące powierzchnie i elementy

U-rury, blachy przenoszące ciepło i wewnętrzna strona rury próżniowej są bardzo gorące 
od promieniowania słońca.

 ► Używać rękawic ochronnych

 ► Używać okularów ochronnych

Kolektor musi być demontowany poprzez przynajmniej dwie osoby.

Aby zdemontować kolektory, należy wykonać następujące czynności:

1. Pozbawić obieg solar ciśnienia

2. Opróżnić obieg solar

3. Resztki medium przenoszącego ciepło w kolektorach wydmuchać sprężonym 
powietrzem

4. Odłączyć połączenia hydrauliczne

5. Odkręcić elementy zaciskowe

6. Podnieść kolektor 
Do odtransportowania nie używać uchwytów paskowych kolektora! Uchwyty 
paskowe stają się kruche, gdy wystawione są na działanie warunków zewnętrznych.

7. Kolektor do transportu, należy odpowiednio zapakować.
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12 Utylizacja
Urządzenie jak również osprzęt i opakowanie transportowe w większej części stanowią 
materiał do ponownego recyklingu.

Recycling można przeprowadzić w punktach odbioru materiałów.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.

12.1 Utylizacja opakowania
Utylizację opakowania transportowego przejmuje na siebie firma montująca urządzenie.

12.2 Zwrot kolektorów wakum-rurowych
Kolektory nie należą do odpadów gospodarstwa domowego.

 ► Paradigma przyjmuje te komponenty zwrotnie i przeprowadza przetwarzanie wtórne

 ► Paradigma nie przejmuje żadnych kosztów związanych z demontażem, transportem  
i zwrotem komponentów.
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13 Dane techniczne

1) Kontrola odporności na uderzenia z wynikiem pozytywnym (Ziarna gradowe o średnicy 35 
mm wg. ISO 9806:2013) 

2) Dowód: Solar Keymark, załącznik do certyfikatu (Würzburg, średnia temp. kolektora 50 °C)

Jednostka STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Liczba wakum-rur szt. 14 21 14 21

η0 odnośnie do powierzchni 
czynnej, EN 12975

% 0,644 0,644 0,644 0,644

a1 z wiatrem odn. p. czynnej W/(m²*K) 0,749 0,749 0,749 0,749

a2 z wiatrem odn. p. czynnej W/(m²*K²) 0,005 0,005 0,005 0,005

Roczny uzysk kolektora 
Solar Keymark 2) kWh/a 1545 2301 1989 2984

Specyficzny roczny uzysk 
kolektora Solar Keymark 
(odnośnie powierzchni 
czynnej) 2)

kWh/(m²•a) 663 663 663 663

Specyficzny roczny uzysk 
kolektora Solar Keymark 
(odnośnie powierzchni 
brutto) 2)

kWh/a 587 585 601 604

Wymiary  
(wys. x szer. x grub.)

mm 1616 x 1627 x 122 1626 x 2432 x 122 2033 x 1627 x 122 2033 x 2432 x 122

Powierzchnia brutto m² 2,63 3,93 3,31 4,94

Powierzchnia czynna m² 2,33 3,47 3,00 4,50

Powierzchnia absorbera m² 2,31 3,46 2,97 4,45

Pojemność kolektora l 2,13 3,19 2,53 3,79

Strata ciśnienia przy 2,0 l/
min i przy 40 °C

mbar 11 17 13 19

Ciężar montażowy kg 39,9 58,7 49,1 72,4

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Zasilanie/powrót, śrubunek 
z pierścien. zacisk.

mm Cu 15 Cu 15 Cu 15 Cu 15

Kolor, eloxal szaroaluminiowy szaroaluminiowy szaroaluminiowy szaroaluminiowy

Kolor wszystkich elementów 
z tworzywa

czarny czarny czarny czarny
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