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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 Zestawu montażowego dach płaski/
ściana PLUS.

Są to między innymi informacje na temat:

• bezpieczeństwa,

• montażu,

• przeglądów,

1.2 Adresaci instrukcji
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla specjalistów.

1.3 Zakres obowiązywania instrukcji
Dokument ten obowiązuje dla Zestaw montażowy dach płaski/ściana PLUS od lipca 2017.

1.4 Za łączone dokumenty
• Instrukcja montażu Zestaw montażowy dach płaski/ściana PLUS

• Instrukcja montażu Kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA PLUS lub STAR PLSUS

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 
nawiasach 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.

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.

 ► Zamontować zestaw do montażu w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

 ► Do montażu należy stosować odpowiednie narzędzia.

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 zestawów do montażu na dachu, sprawdzić maksymalne 
dopuszczalne obciążenie powierzchni zabudowy.

 ► Przy montażu zestawów do montażu, należy zachować wymagane odstępy od 
krawędzi dachu.

Zachować obowiązujące przepisy 
pracy

Uwagi  dla napraw

Instalacja odgromowa

Elektryczna instalacja 
napowietrzna

Szkody powstałe poprzez 
niefachowy montaż

Unikanie zagrożeń związanych z 
spadającymi przedmiotami
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

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 dachu

• 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

Montaż na dachu

Podłączenie instalacji solar
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• 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 Odziaływanie na konstrukcję nośną

• VdTÜV Karta techniczna 1453 i 1466

3.4 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 nastąpić podczas 
pracy systemu.

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.

Zestaw montażowy dach płaski/ściana PLUS  może być stosowany tylko do montażu 
kolektorów wakum-rurowych Paradigma, może być stosowany w następujących 
przypadkach:

• na dachach płaskich o wysokości budynku nie większej niż 25 metrów lub na 
otwartych przestrzeniach

• ścianach budynków

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.

4.1.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zestaw do montażu na dachu nie może być stosowany do montażu na dachach o innej 
konstrukcji lub na ścianach..

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

4.2 Opis funkcjonowania

4.2.1 Montaż na dachu płaskim

Zestawy montażowe można użyć do szybkiego i niezawodnego montażu kolektorów 
wakum-rurowych Paradigma na dachach płaskich lub otwartych przestrzeniach. Ramy 
kątowe mogą być mocowane do drewnianej konstrukcji nośnej dachu lub do płyt 
betonowych. Kolektory są mocowane do szyn mocujących ram kątowych.

W zależności od żądanego kąta dostępne są ramy kątowe o nachyleniu 300, 450 lub 550.

4.2.2 Montaż na ścianie

Zestawy montażowe można użyć do szybkiego i niezawodnego montażu kolektorów 
wakum-rurowych Paradigma ścianach budowli. Ramy kątowe mogą być mocowane 
bezpośrednio do ściany budynku, kolektory są mocowane do szyn mocujących ram 
kątowych.

W zależności od żądanego kąta dostępne są ramy kątowe o nachyleniu 450 lub 600.

Opis produktu
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Kontrola zakresu dostawy
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5 Kontrola zakresu dostawy
Do montażu na płaskich dachach lub na ścianie dostępne są różne zestawy montażowe w 
zależności od typu kolektora i miejsca montażu:

• Zestaw montażowy dach płaski/ściana PLUS: Jako podstawowy zestaw do 
montażu pojedynczego kolektora lub pola kolektora (1 na kolektor)

• Rozbudowa obciążenia dach płaski/ściana PLUS: jako uzupełnienie zestawu 
montażowego dach płaski/ściana PLUS do szczególnie wysokich obciążeń śniegiem 
lub wiatrem

 ► Sprawdź dostawę pod kątem uszkodzeń i kompletności.

5.1 Zestaw montażowy dach płaski/ściana PLUS
Zakres dostawy obejmuje:

Zakres dostawy Zestaw montażowy dach płaski / ściana PLUS
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Zestaw montażowy dach płaski/
ściana PLUS L15

Zestaw montażowy dach płaski/
ściana PLUS L21

Poz. Element AQUA PLASMA 15/27
AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/26
STAR 15/39

AQUA PLASMA 19/34
AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/33
STAR 19/49

Ilość

1 Szyna nośna 2 2

2 Drążek teleskopowy 2 2

3 Szyna podłogowa względnie ścienna 2 2

4 Dolny pazur 2 2

5 Pazur burzowy 4 4

6 Górny pazur 2 2

7 Usztywnienie przekątnej 1 1

8 Kołek rozporowy SX 10x80 6 6

9 Śruba sześciokątna 10x90 6 6

Kontrola zakresu dostawy
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Kontrola zakresu dostawy

5.2 Rozbudowa obciążenia dach płaski/ściana PLUS
Zakres dostawy obejmuje:
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Zestaw montażowy dach płaski/
ściana PLUS L15

Zestaw montażowy dach płaski/
ściana PLUS L21

Poz. Element AQUA PLASMA 15/27
AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/26
STAR 15/39

AQUA PLASMA 19/34
AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/33
STAR 19/49

Ilość

1 Szyna nośna 1 1

2 Drążek teleskopowy 1 1

3 Szyna podłogowa wzlędnie ścienna 1 1

4 Dolny pazur 1 1

5 Pazur burzowy 2 2

6 Górny pazur 1 1

8 Kołek rozporowy SX 10x80 3 3

9 Śruba sześciokątna 10x90 3 3

Kontrola zakresu dostawy

5.3 Wymagane akcesoria montaż na dachu płaskim
Należy zapewnić następujący osprzęt do montażu:

• co najmniej 2 betonowe płyty ramę kątową, minimalną niezbędną wagę płyty 
betonowej otrzymuje się z całkowitej masy kolektora podzielonej przez liczbę płyt 
betonowych (patrz tabele nacisku w załączniku).

• 1 mata ochronna na trójkątny stojak

• odpowiednie elementy montażowe 
W razie potrzeby skonsultuj się z dekarzem lub inżynierem budowlanym, aby 
upewnić się, że przewidziany sposób mocowania wytrzyma ciężar kolektorów oraz 
przewidywane obciążenie śniegiem i wiatrem.

5.4 Wymagane akcesoria montaż na ścianie
Należy zapewnić następujący osprzęt do montażu:

• co najmniej 3 śruby z kołkami rozporowymi na jeden stojak trójkątny, które 
są dobrane do materiału w którym będą montowane i zapewnią bezpieczne 
przeniesienia ciężaru kolektorów oraz oczekiwanego obciążenia śniegiem i wiatrem.

• odpowiednie elementy montażowe 
W razie potrzeby skonsultuj się z dekarzem lub inżynierem budowlanym, aby 
upewnić się, że przewidziany sposób mocowania wytrzyma ciężar kolektorów oraz 
przewidywane obciążenie śniegiem i wiatrem.

Montaż na płytach betonowych

Stałe mocowanie do dachu

Stałe mocowanie do ściany
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Montaż na dachu płaskim

6 Montaż na dachu płaskim

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

6.1 Informacja dla przebiegu prac
Do instalacji na dachu płaskim wymagane są następujące kroki:

Krok roboczy Strona

1
Rozmieszczenie i połączenie kolektorów wakum-rurowych Paradigma  
(patrz przynależną instrukcję montażu)

2 Sprawdzić zakres dostawy [11]

3 Określenie zapotrzebowania miejsca dla pola kolektorów [16]

4 Przestrzegać wytyczne dotyczące odstępów między ramami kątowymi i 
płytami betonowymi

[18]

5 Montaż stojaków trójkątnych zgodnie z umiejscowieniem kolektorów 
na dachu

[20]

6 Zamontuj usztywnienia przekątnej na trójkątnych stojakach [21]

7 Montaż kolektorów wakum-rurowych Paradigma  
(patrz przynależa instrukcja montażu)

6.2 Wskazówki do wykonawstwa
Należy stosować się do następujących wskazówek do montażu i bezpieczeństwa, aby 
uniknąć zagrożenia dla osób i szkód materialnych.

• Stosować rusztowania, ścianki zabezpieczające, pasy bezpieczeństwa, drabiny 
dachowe, rusztowania dachowe itp. aby uniknąć zagrożenia upadku i zagrożeń 
poprzez spadające materiały.

• Zwróć uwagę na to, aby nie zostały zagubione żadne elementy zestawu 
montażowego. Zestawy montażowe składają się po części z drobnych elementów jak 
np. śrub i podkładek.

• Gdy tylko jest to możliwe, kroki montażowe wykonać na ziemi.

6.3 Przegląd narzędzi
• Wiertarka

• Wkrętarka akumulatorowa

• Wiertło do betonu 10 mm dla kołków

• Bit do wkrętarki TX 40

• Bit do wkrętarki sześciokątny SW 13

• Klucz SW 13
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6.4 Ustawienie 
Ustawić zestaw montażowy możliwie na południe.

Unikać zacienienia 

6.5 Zapotrzebowania miejsca dla pola kolektorów  

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia ciała i szkody materialne spowodowane spadającymi elementami.

Przy silnym wietrze w rejonie krawędzi powierzchni montażu występują duże siły.

 ► Nie montować kolektorów na krawędzi powierzchni montażowej

 ► Dla budynku o wysokości do 12 m, zachować odstęp 1 m od krawędzi

 ► Dla budynku o wysokości do 25 m, zachować odstęp 2 m od krawędzi 

A B

C

Zapotrzebowanie miejsca dla pola kolektorów

Liczba  
kolektorów obok 
siebie

1 2 3 4 5 6

AP 15/27
STAR 15/26 1,63 m 3,26 m 4,89 m 6,53 m 8,16 m 9,79 m

AP 19/34
STAR 19/33 1,63 m 3,26 m 4,89 m 6,53 m 8,16 m -

AP 15/40
STAR 15/39 2,43 m 4,87 m 7,30 m 9,75 m - -

AP 19/50
STAR 19/49 2,43 m 4,87 m 7,30 m - - -

Typ kolektora AP 15/27, AP 15/40
STAR 15/26, STAR 15/39

AP 19/34, AP 19/50
STAR 19/33, STAR 19/49

Wymiar B 1,98 m 2,38 m

Wymiar A
AQUA PLASMA (AP)

STAR

Montaż na dachu płaskim

Wymiar B
AQUA PLASMA (AP)

STAR
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Typ kolektora AP 15/27, AP 15/40
STAR 15/26, STAR 15/39

AP 19/34, AP 19/50
STAR 19/33, STAR 19/49

Wymiar C 300 1,01 m 1,21 m

Wymiar C 450 1,39 m 1,67 m

Wymiar C 550 1,59 m 1,93 m

Wymiar C
AQUA PLASMA (AP)

STAR

Montaż na dachu płaskim

Kolektory ustawione za sobą. Minimalny odstęp x zależny jest od rodzaju wykorzystania i 
ramy kątowej.

Ustawienie za sobą

α

x

ββ

Minimalny odstęp x podczas montażu rzędów

Kolektor Kąt pochylenia 
ramy kątowej

β

Wykorzystanie Podstawowy czas 
wykorzystania

Słońce
α

Minimalna 
odległość x

AQUA PLASMA 15/27
AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/26
STAR 15/39

300 Tylko ciepła woda Od maja do sierpnia 350 2,6 m

450 Tylko ciepła woda Od kwietnia do września 300 3,1 m

450

Ciepła woda i 
powiązanie z 
ogrzewaniem w okresie 
przejściowym

Od marca do października 220 4,0 m

450 Ciepła woda i częściowe 
ogrzewanie solar całorocznie 160 5,0 m

AQUA PLASMA 19/34
AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/33
STAR 19/49

300 Tylko ciepła woda Od maja do sierpnia 350 3,1 m

450 Tylko ciepła woda Od kwietnia do września 300 4,0 m

450

Ciepła woda i 
powiązanie z 
ogrzewaniem w okresie 
przejściowym

Od marca do października 220 5,0 m

450 Ciepła woda i częściowe 
ogrzewanie solar całorocznie 160 6,3 m
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6.6 Montaż stojaka trójkątnego
6.6.1 Wytyczne dla odstępów płyt betonowych i stojaków trójkątnych.

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia ciała i szkody materialne spowodowane spadającymi elementami.

Przy silnym wietrze w rejonie krawędzi powierzchni montażu występują duże siły.

 ► Nie montować kolektorów na krawędzi powierzchni montażowej

 ► Dla budynku o wysokości do 12 m, zachować odstęp 1 m od krawędzi

 ► Dla budynku o wysokości do 25 m, zachować odstęp 2 m od krawędzi 

Rodzaj obciążenia Standardowy Wysoki

Kolektor Ilość stojaków trójkątnych na kolektor

AQUA PLASMA 15/27 2 3

AQUA PLASMA 15/40 2 3

AQUA PLASMA 19/34 2 3

AQUA PLASMA 19/50 2 3

STAR 15/26 2 3

STAR 15/39 2 3

STAR 19/33 2 3

STAR 19/49 2 3

1. Wybierz liczbę trójkątnych trojaków, które mają być zamontowane zgodnie z 
rodzajem obciążenia. Rodzaj obciążenia zależy od lokalizacji kolektora. Odpowiednie 
informacje można znaleźć w tabelach obciążeń w dodatku.

2. Zamontuj na  każdy stojak trójkątny po 2 płyty betonowe. Minimalna waga jednej 
płyty betonowej jest obliczana na podstawie wymaganej masy całkowitej na kolektor 
podzielonej przez liczbę płyt betonowych (patrz tabela obciążeń w załączniku).

3. Używaj tej metody montażu tylko w budynkach o wysokości do 25 m oraz w 
nieeksponowanych obszarach.

Liczba stojaków trójkątnych na 
kolektor
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C

D

A

B
A

Odstępy

Montaż na dachu płaskim

Odstępy stojaków trójkątnych

Wymiar AQUA PLASMA 15/27
STAR 15/26

AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/39

AQUA PLASMA 19/34
STAR 19/33

AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/49

Wymiar A 1) 600  mm 1000 mm 600 mm 1000 mm

Wymiar B 1000 mm 1400 mm 1000 mm 1400 mm

Wymiar C 1928 mm 1928 mm 2328 mm 2328 mm

Wymiar D 258 mm 258 mm 258 mm 258 mm

1) Z 3 stojakami trójkątnymi na kolektor
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Montaż stojaków trójkątnych

4

30°

45°

55°

1

5

2b

3

2a

1

3

1 Górny drążek teleskopowy 4 Dolna szyna

2 Śruba M8 × 40, nakrętka 5 Płyta betonowa

3 Dolny drążek teleskopowy

1. Poluzuj tylną śrubę M8 × 40 i nakrętkę (2a) z dolnej szyny, do połączenia drążków 
teleskopowych (2b) potrzebna będzie śruba i nakrętka.

2. Rozłóż stojak trójkątny i włóż górny drążek teleskopowy (1) w dolny drążek 
teleskopowy (3)

3. Ręcznie zamocuj pręt teleskopowy za pomocą śruby M8 × 40 i nakrętki (2b) pod 
żądanym kątem

4. Umieść matę budowlaną między płytami betonowymi (5) i hydroizolacją na płaskim 
dachu

5. Rozstaw i wyrównaj płyty betonowe (5) i owiń w razie potrzeby

6. Wywiercić 3 otwory w płycie betonowej (5) pod stojak trójkątny odpowiadające 
otworom dolnej szyny (4). Odstępy otworów wiertniczych można znaleźć w rozdziale 
„Specyfikacja Odstępy płyt betonowych i stojaków trójkątnych [18]” (wymiary C i D).

7. Włożyć kołek SX 10 × 80 (w zestawie) przez otwory w dolnej szynie (4) i przykręcić je 
do płyt betonowych (5) za pomocą śrub sześciokątnych 10 × 90 (w zestawie).

6.6.2 Montaż stojaków trójkątnych

W celu zamontowania stojaków trójkątnych należy wykonać następujące czynności:

Montaż na dachu płaskim
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8. Dokręć śruby w profilach we wszystkich 3 narożnikach stojaka trójkątnego i pośrodku 
drążka teleskopowego

9. Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane i poprawnie zamontowane

   Stojaki trójkątne są zamontowane

6.6.3 Montaż usztywnienia przekątnej

6.6.3.1 Montaż usztywnienia przekątnych do dwóch stojaków trójkątnych 
(standardowy stopień obciążenia)

Przygotowanie usztywnienia przekątnych dla kolektorów 14 rurowych

Usztywnienie przekątnych, przy dostawie jest przygotowane do montażu kolektorów 21 
rurowych.

Jeśli montujesz kolektory 14 rurowe, musisz przesunąć 4 śruby młotkowe.

AP 15/27, AP 19/34
STAR 15/26, STAR 19/33

2

1

1. Poluzuj 4 nakrętki SW13 śrub z łbem młotkowym (1)

2. Umieść 4 śruby z łbem młotkowym w wewnętrznych wywierconych otworach (2) 
ukośnych rozpórek i luźno przymocuj 4 nakrętkami

Przesuwanie śrub młotkowych
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Montaż usztywnienie przekątnych

Aby zamontować usztywnienie przekątnych między 2 trójkątnymi stojakami, wykonaj 
następujące czynności:

Montaż usztywnienia przekątnych

3

2

1

4

1 Usztywnienie przekątnych 3 Drążek teleskopowy

2 Szyna nośna 4 Śruba młotkowa

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych.

2. Włóż górne śruby z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego (3) i dokręć 
je ręcznie w obu trójkątnych stojakach tuż pod szyną nośną (2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest poziome.

3. Włóż dwa dolne końce usztywnienia przekątnych do rowka drążka teleskopowego i 
dokręć 
Upewnij się, że dolne śruby młotka są osadzone w rowku wewnętrznej (górnej) części 
drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest poziome.

4. Dokręć 4 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcie na końcu gwintów jest w poziomie.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane
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6.6.3.2 Montaż usztywnienia przekątnych do 3 stojaków trójkątnych (wysoki 
stopień obciążenia)

Kolektor 14 rurowy

Usztywnienie przekątnych, przy dostawie jest przygotowane do montażu kolektorów 14 
rurowych.

Aby zamontować usztywnienie przekątnych dla kolektorów 14 rurowych należy wykonać 
następujące czynności:.

AP 15/27, AP 19/34
STAR 15/26, STAR 19/33

Montaż usztywnienia przekątnych

3

2

1

4

5

1 Usztywnienie przekątnych 4 Środkowy stojak trójkątny

2 Szyna nośna 5 Śruba młotkowa

3 Drążek teleskopowy

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych.

2. Włóż górne śruby z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego (3) i dokręć 
je ręcznie w obu trójkątnych stojakach tuż pod szyną nośną (2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest poziome. 
Środkowy trójkątny stojak (4) nie jest podłączony do usztywnienia przekątnych.

3. Włóż dwa dolne końce usztywnienia przekątnych do rowka drążka teleskopowego i 
dokręć 
Upewnij się, że dolne śruby młotka są osadzone w rowku wewnętrznej (górnej) części 
drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest poziome.

4. Dokręć 4 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcie na końcu gwintów jest w poziomie.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane
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Kolektor 21 rurowy

Aby zamontować usztywnienie przekątnych między 2 trójkątnymi stojakami, wykonaj 
następujące czynności:

AP 15/40, AP 19/50
STAR 15/39, STAR 19/49

Montaż usztywnienia przekątnych

5

4

1

2 2

3

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych.

2. Usuń połączenie śrubowe (1) pośrodku ukośnego wspornika 
Połączenie śrubowe nie jest już potrzebne.

3. Wykręć śrubę z łbem młoteczkowym (2) na każdym końcu dwóch ukośnych 
wsporników

4. Ponownie podłączyć przez wewnętrzne otwory, dwa końce bez śruby z łbem 
młotkowym za pomocą jednej z dwóch wcześniej usuniętych śrub z łbem młotkowym 
(3). Druga uprzednio zdjęta śruba z łbem młotkowym nie jest już potrzebna.

5. przesunąć zewnętrzne śruby z łbem młotkowym (4) do wewnątrz o jeden otwór (5)
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Montaż usztywnienie przekątnych

Montaż usztywnienia przekątnych

3

1

2

5

6

4

1 Usztywnienie przekątnych 4 Drążek teleskopowy

2 Szyna nośna 5 Śruba młotkowa w środku

3 Śruba młotkowa na zewnątrz 6 Śruba młotkowa na zewnątrz

1. Włożyć śrubę z łbem młotkowym (3) w rowek drążka teleskopowego (4) pierwszego 
(zewnętrznego) stojaka trójkątnego i mocno dokręcić pod szyną nośną (2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest w poziome.

2. Włóż środkową śrubę z łbem młotkowym (5) w rowek drążka teleskopowego 
drugiego (środkowego) stojaka trójkąta i dokręć 
Upewnij się, że dolna śruba młotka jest osadzona w rowku wewnętrznej (górnej) 
części drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest w poziome.

3. Włożyć śrubę z łbem młotkowym (6) w rowek drążka teleskopowego trzeciego 
(zewnętrznego) stojaka trójkąta i mocno dokręcić pod szyną nośną (2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest w poziome.
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4. Dokręć 3 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcie na końcu gwintów jest w poziomie.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane

Możesz przeciąć wystające końce usztywnienia przekątnych za pomocą piły do metalu. 
Upewnij się, że obok używanego otworu znajduje się co najmniej 20 mm materiału.

Montaż na dachu płaskim

Przycięcie ukośne
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7 Montaż na ścianie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia poprzez zawalenie się ściany.

Kolektory i zestawy montażowe, obciążenie wiatrem i śniegiem oraz osoby przy montażu 
stanowią dodatkowe obciążenie ściany. 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

7.1 Informacja dla przebiegu prac
Do instalacji na ścianie wymagane są następujące kroki:

Krok roboczy Strona

1
Rozmieszczenie i połączenie kolektorów wakum-rurowych Paradigma  
(patrz przynależną instrukcję montażu)

2 Sprawdzić zakres dostawy [11]

3 Określenie zapotrzebowania miejsca dla pola kolektorów [28]

4 Przestrzegać wytyczne dotyczące odstępów między ramami kątowymi [29]

5 Montaż stojaków trójkątnych odpowiednio do umiejscowienia 
kolektorów na ścianie

[30]

6 Montaż usztywnienia przekątnych na stojakach trójkątnych [34]

7 Montaż kolektorów wakum-rurowych Paradigma  
(patrz przynależna instrukcja montażu)

7.2 Wskazówki do wykonawstwa
Należy stosować się do następujących wskazówek do montażu i bezpieczeństwa, aby 
uniknąć zagrożenia dla osób i szkód materialnych.

• Stosować rusztowania, ścianki zabezpieczające, pasy bezpieczeństwa, drabiny 
dachowe, rusztowania dachowe itp. aby uniknąć zagrożenia upadku i zagrożeń 
poprzez spadające materiały.

• Zwróć uwagę na to, aby nie zostały zagubione żadne elementy zestawu 
montażowego. Zestawy montażowe składają się po części z drobnych elementów jak 
np. śrub i podkładek.

• Gdy tylko jest to możliwe, kroki montażowe wykonać na ziemi.

7.3 Przegląd narzędzi
• Wiertarka

• Wkrętarka akumulatorowa

• Odpowiednie wiertło zależne od materiału konstrukcji ściany

• Bit do wkrętarki TX 40

• Bit do wkrętarki sześciokątny SW 13

• Klucz SW 13
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7.4 Ustawienie 
Ustawić zestaw montażowy możliwie na południe.

Unikać zacienienia 

7.5 Zapotrzebowania miejsca dla pola kolektorów  

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia ciała i szkody materialne spowodowane spadającymi elementami.

Przy silnym wietrze w rejonie krawędzi powierzchni montażu występują duże siły.

 ► Nie montować kolektorów na krawędzi powierzchni montażowej

 ► Zachować odstęp 1 m od krawędzi

Za pomocą stojaków trójkątnych, kolektor próżniowy można zamontować na ścianie pod 
kątem 60 ° lub 45 °.

W przypadku montażu ściennego niedozwolony jest montaż pod kątem mniejszym niż 
45°, ponieważ siły działające  na mocowanie w ścianie są wyjątkowo wysokie, zwłaszcza 
przy obciążeniu śniegiem.

Przy pochyleniu 600 musimy zachować wolny odstęp w dół  od kolektora wynoszący 140 
cm, aby w razie potrzeby móc wymienić rury.

Wskazówka

A

C

B

Zapotrzebowanie miejsca dla pola kolektorów

Liczba  
kolektorów obok 
siebie

1 2 3 4 5 6

AP 15/27
STAR 15/26 1,63 m 3,26 m 4,89 m 6,53 m 8,16 m 9,79 m

AP 19/34
STAR 19/33 1,63 m 3,26 m 4,89 m 6,53 m 8,16 m --

AP 15/40
STAR 15/39 2,43 m 4,87 m 7,30 m 9,75 m -- --

AP 19/50
STAR 19/49 2,43 m 4,87 m 7,30 m -- -- --

Wymiar A
AQUA PLASMA (AP)

STAR
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Typ kolektora AP 15/27, AP 15/40
STAR 15/26, STAR 15/39

AP 19/34, AP 19/50
STAR 19/33, STAR 19/49

Wymiar B 1,98 m 2,38 m

Typ kolektora AP 15/27, AP 15/40
STAR 15/26, STAR 15/39

AP 19/34, AP 19/50
STAR 19/33, STAR 19/49

Wymiar C 450 1,39 m 1,67 m

Wymiar C 600 1,01 m 1,21 m

Wymiar C
AQUA PLASMA (AP)

STAR

Wymiar C
AQUA PLASMA (AP)

STAR

7.6 Montaż stojaków trójkątnych
7.6.1 Wytyczne dla odstępów ram kątowych

Aby zapewnić poprawny montaż kolektorów, musimy zachować wytyczne dla 
umiejscowienia ram kątowych.

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia ciała i szkody materialne spowodowane spadajacymi elementami.

Przy silnym wietrze w rejonie krawędzi powierzchni montażu występują duże siły.

 ► Nie montować kolektorów na krawędzi powierzchni montażowej

 ► Zachować odstęp 1 m od krawędzi

Rodzaj obciążenia Standardowy Wysoki

Kolektor Ilość stojaków trójkątnych na kolektor

AQUA PLASMA 15/27 2 3

AQUA PLASMA 15/40 2 3

AQUA PLASMA 19/34 2 3

AQUA PLASMA 19/50 2 3

STAR 15/26 2 3

STAR 15/39 2 3

STAR 19/33 2 3

STAR 19/49 2 3

Liczba stojaków trójkątnych na 
kolektor
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Odstępy stojaków trójkątnych

Odstępy

Wymiar AQUA PLASMA 15/27
STAR 15/26

AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/39

AQUA PLASMA 19/34
STAR 19/33

AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/49

Wymiar A 1) 600 mm 1000 mm 600 mm 1000 mm

Wymiar B 1000 mm 1400 mm 1000 mm 1400 mm

Wymiar C 1928 mm 1928 mm 2328 mm 2328 mm

Wymiar D 258 mm 258 mm 258 mm 258 mm

B

A A

D

C

1) Z 3 stojakami trójkątnymi na kolektor

7.6.2 Przygotowanie stojaka trójkątnego do montażu na ścianie

Stojaki trójkątne są przygotowane fabrycznie do montażu na dachu płaskim.

Aby zamontować stojaki trójkątne na ścianie, wstępnie zmontowane pazury mocujące 
muszą zostać zamienione, a pazury burzowe muszą zostać obrócone.
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Przenoszenie pazurów mocujących

1

2

2

3

3

2

2

1

1 Pazur mocujący 3 Pazur mocujący

2 Pazur burzowy

1. Poluzuj śruby i nakrętki z pazura mocującego (1) i wyjmij pazur. 
Pazur mocujący (1) będzie trzymał kolektor od dołu.

2. Lekko poluzuj śruby dwóch pazurów burzowych (2), aż rombowa nakrętka obróci się 
w rowku profilu.

3. Ustaw pionowo rombową nakrętkę i usuń pazury burzowe z rowka.

4. Lekko poluzuj śruby i nakrętki pazura (3) i popchnij je w kierunku górnego końca 
szyny nośnej 
Wciśnij pazur mocujący (3) lekko w rowek i pchnij pazur mocujący do góry.

5. Obróć pazur trzymający (3) o 180 ° 
Pazur (3) później trzyma kolektor od góry.

6. Zamontuj pazur mocujący (1) w dolnym końcu stojaka trójkątnego 
Włóż śrubę M8 x 40 dolnego pazura przez dolny pazur, a następnie do otworu w 
rowku na końcu trójkąta. 
Zablokuj śrubę od spodu profilu odpowiednią nakrętką i dokręć. 
Upewnij się, że mocujesz pazur mocujący prostopadle do profilu nośnego i skieruj 
spód pazura w stronę końca profilu.

Pazur mocujący
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Wymiar AQUA PLASMA 15/27
AQUA PLASMA 15/40
STAR 15/26
STAR 15/39

AQUA PLASMA 19/34
AQUA PLASMA 19/50
STAR 19/33
STAR 19/49

Wymiar A 1) 77 mm 77 mm

Wymiar B 2) 1480 mm 1898 mm

1) Dolna krawędź szyny nośnej do dolnej krawędzi dolnego pazura burzowego (2)

2) Dolna krawędź szyny nośnej do dolnej krawędzi górnego pazura burzowego (1)

 ► Pazury burzowe (1,2) zamontuj zgodnie z wymiarami A i B 
Włóż rombową nakrętkę do rowka stojaka trójkątnego i wepchnij pazury na miejsce. 
Ustaw pazury burzowe w taki sposób, aby były ustawione prostopadle do szyny 
nośnej, a dolne punkty w kierunku dolnego pazura trzymającego. Dokręć śruby. 
Upewnij się, że rombowa nakrętka obraca się i zaciska bezpiecznie w rowku.

7.6.3 Montaż stojaka trójkątnego

Podczas montażu stojaków trójkątnych zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Użyj 3 śruby na stojak trójkątny, dobrane do materiału do którego będą przykręcane, 
o odpowiedniej długości, grubości i wytrzymałości

• Uwzględnij wagę kolektora i stojaka trójkątnego

• Uwzględnij obciążenie spowodowane śniegiem i wiatrem

Podczas montażu do muru dwuwarstwowy należy również zwrócić uwagę na następujące 
kwestie:

• Umieścić kołki w murze podtrzymującym, w razie potrzeby zastosować pręty 
gwintowane

• Umieść odpowiednie płyty montażowe w przypadku niestabilnej powłoce czołowej 
ściany, aby przenieść występujące siły na dużą powierzchnię muru

2

1

A

B

Pazur burzowy

Odległość pazurów burzowych
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Montaż ram trójkątnych

4b 3

2

1

45°

60°

4a

1 Szyna nośna 3 Drążek teleskopowy

2 Szyna ścienna 4 Śryba M8 × 40, nakrętka

1. Odkręć dolną śrubę M8 × 40 i nakrętkę (4a) od szyny ściennej 
Do połączenia prętów teleskopowych (4b) potrzebne są te śruby i nakrętki.

2. Rozłóż trójkątne stojaki i drążki teleskopowe (3) na siebie

3. Ręcznie zamocuj drążek teleskopowy (3) śrubą M8 × 40 i nakrętką 
samozabezpieczającą (4b) pod żądanym kątem

4. Wywierć 3 otwory na stojak trójkątny w ścianie, odpowiadające otworom w szynie 
ściennej (2)

5. Przymocuj przez otwory w szynie ściennej (3) trójkątny stojak do ściany za pomocą 
odpowiedniego materiału mocującego

6. Dokręć śruby w profilach we wszystkich 3 rogach stojaka trójkątnego i pośrodku 
drążka teleskopowego

7. Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamontowane

   Stojaki trójkątne są zamontowane.

Pazur mocujący

Aby zamontować trójkątne stojaki, wykonaj następujące czynności:
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7.6.4 Montaż usztywnienia przekątnej

7.6.4.1 Montaż usztywnienia przekątnych do dwóch stojaków trójkątnych 
(standardowy stopień obciążenia)

Przygotowanie usztywnienia przekątnych dla kolektorów 14 rurowych

Usztywnienie przekątnych, przy dostawie jest przygotowane do montażu kolektorów 21 
rurowych.

Jeśli montujesz kolektory 14 rurowe, musisz przesunąć 4 śruby młotkowe.
AP 15/27, AP 19/34

STAR 15/26, STAR 19/33

2

1

1. Poluzuj 4 nakrętki SW13 śrub z łbem młotkowym (1)

2. Umieść 4 śruby z łbem młotkowym w wewnętrznych wywierconych otworach (2) 
ukośnych rozpórek i luźno przymocuj 4 nakrętkami

Przesuwanie śrub młotkowych
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Montaż usztywnienie przekątnych

Aby zamontować usztywnienie przekątnych między 2 trójkątnymi stojakami, wykonaj 
następujące czynności:

Montaż usztywnienia przekątnych

4

2 13

1 Usztywnienie przekątnych 3 Drążek teleskopowy

2 Szyna nośna 4 Śruba młotkowa

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych (1).

2. Włóż górne przednie z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego (3) i 
dokręć je ręcznie w obu trójkątnych stojakach tuż pod szyną nośną (2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równoległe do ściany.

3. Włóż dwa dolne końce usztywnienia przekątnych do rowka drążka teleskopowego i 
dokręć 
Upewnij się, że dolne śruby młotka są osadzone w rowku wewnętrznej (przedniej) 
części drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równolegle do ściany.

4. Dokręć 4 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcie na końcu gwintów jest równolegle do ściany.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane
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7.6.4.2 Montaż usztywnienia przekątnych do 3 stojaków trójkątnych (wysoki 
stopień obciążenia)

Kolektor 14 rurowy

Usztywnienie przekątnych, przy dostawie jest przygotowane do montażu kolektorów 14 
rurowych.

Aby zamontować usztywnienie przekątnych dla kolektorów 14 rurowych należy wykonać 
następujące czynności:.

AP 15/27, AP 19/34
STAR 15/26, STAR 19/33

Montaż usztywnienia przekątnych

5

2 14 3

1 Usztywnienie przekątnych 4 Drążek teleskopowy

2 Szyna nośna 5 Śruba młotkowa

3 Środkowy stojak trójkątny

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych (1).

2. Włóż górne śruby z łbem młotkowym (5) w rowek drążka teleskopowego (4) i dokręć 
je ręcznie w obu zewnętrznych trójkątnych stojakach znajdujących się za szyną nośną 
(2) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu równolegle do ściany. 
Środkowy trójkątny stojak (3) nie jest podłączony do usztywnienia przekątnych.

3. Włóż dwa dolne końce usztywnienia przekątnych do rowka drążka teleskopowego i 
dokręć 
Upewnij się, że dolne śruby młotka są osadzone w rowku wewnętrznej (przedniej) 
części drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równolegle do ściany.

4. Dokręć 4 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcia na końcu gwintów są równolegle do ściany.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane

Montaż na ścianie
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Kolektor 21 rurowy

Aby zamontować usztywnienie przekątnych między 2 trójkątnymi stojakami, wykonaj 
następujące czynności:

AP 15/40, AP 19/50
STAR 15/39, STAR 19/49

Montaż usztywnienia przekątnych

5

4

1

2 2

3

1. Rozłożyć usztywnienie przekątnych.

2. Usuń połączenie śrubowe (1) pośrodku ukośnego wspornika 
Połączenie śrubowe nie jest już potrzebne.

3. Wykręć śrubę z łbem młoteczkowym (2) na każdym końcu dwóch ukośnych 
wsporników

4. Ponownie podłączyć przez wewnętrzne otwory, dwa końce bez śruby z łbem 
młotkowym za pomocą jednej z dwóch wcześniej usuniętych śrub z łbem młotkowym 
(3). Druga uprzednio zdjęta śruba z łbem młotkowym nie jest już potrzebna.

5. przesunąć zewnętrzne śruby z łbem młotkowym (4) do wewnątrz o jeden otwór (5)
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Montaż usztywnienia przekątnych

1

3

4

2

1 Szyna nośna 3 Usztywnienie przekątnych

2 Drążek teleskopowy 4 Śruba młotkowa

1. Włożyć śrubę z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego (3) pierwszego 
(zewnętrznego) stojaka trójkątnego i mocno dokręcić za szyną nośną (1) 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równolegle do ściany.

2. Włóż środkową śrubę z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego 
drugiego (środkowego) stojaka trójkąta i dokręć 
Upewnij się, że dolna śruba młotka jest osadzona w rowku wewnętrznej (przedniej) 
części drążka teleskopowego, aby zapewnić pewny chwyt młota. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równolegle do ściany.

3. Włożyć śrubę z łbem młotkowym (4) w rowek drążka teleskopowego trzeciego 
(zewnętrznego) stojaka trójkąta i mocno dokręcić za szyną nośną. 
Upewnij się, że łeb śruby z łbem młotkowym jest skręcony o 90 ° w rowku, a nacięcie 
na końcu gwintu jest równolegle do ściany.

4. Dokręć 3 nakrętki śrub z łbem młotkowym i śrubę na złączu krzyżowym

5. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem poprawności montażu 
Upewnij się, że wycięcia na końcu gwintów są równolegle do ściany.

  Usztywnienia przekątnych są zamontowane

Możesz przeciąć wystające końce usztywnienia przekątnych za pomocą piły do metalu. 
Upewnij się, że obok używanego otworu znajduje się co najmniej 20 mm materiału.

Montaż na ścianie

Przycięcie ukośne
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8 Lista kontrolna

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

Krok roboczy Montaż na dachu 
płaskim

Montaż na ścianie Wykonano

1 Kontrola zakresu dostawy Strona [11] Strona [11]

2 Wybór hydraulicznego połączenia patrz instrukcja montażu kolektorów

3 Określenie zapotrzebowania miejsca dla pola 
kolektorów

Strona [16] Strona [29]

4 Przestrzegać wytyczne dotyczące odstępów dla 
stojaków trójkątnych

Strona [18] Strona [29]

5 Montaż stojaków trójkątnych Strona [20] Strona [32]

6 Montaż usztywnienia przekątnych Strona [21] Strona [34]

7 Montaż kolektora patrz instrukcja montażu kolektorów



THPL-2713 07/17  V 1.040

Obsługa serwisowa

9 Obsługa serwisowa

Regularna obsługa serwisowa przedłuża żywotność urządzeń oraz podnosi 
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.

Obsługę serwisową przeprowadza uprawniona firma.

Zawarcie umowy serwisowej



THPL-2713 07/17  V 1.0 41

Utylizacja

10 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.

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

10.2 Utylizacja urządzenia i osprzętu
Urządzenia i osprzęt nie należą do odpadów gospodarstwa domowego.

 ► Należy zadbać o to, aby zużyte urządzenie i jego osprzęt zutylizowane zostały zgodnie 
z obowiązującymi regułami dla tego typu urządzeń.

 ► Należy stosować się do obowiązujących przepisów.
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11.1 Ogólne tabele doboru
W zależności od obszaru, w którym zamontowane są kolektory, występują różne 
obciążenia śniegiem i wiatrem.

Materiały instalacyjne wymagane do instalacji można znaleźć w poniższych tabelach. 
Wymagane części dla odpowiedniej kategorii (standard, wysoki) znajdują się na początku 
tabeli.

Następujące warunki mają zastosowanie do tabel wyboru:

• Montaż na płaskim dachu: na dachach płaskich o pochyleniu mniejszym niż 5 °

• Montaż na ścianie: podniesiony do nachylenia 60 ° lub 45 °

• Poziom terenu do 1500 m nad poziomem morza

• Wysokość budynku do 25 m

• Profil terenu: śródlądowy

• Odległość między stojakami trójkątnymi, patrz rozdział „Odległości między płytami 
betonowymi a stojakami trójkątnymi [18]” (montaż na płaskim dachu) lub „Odległości 
specyfikacji stojaków trójkątnych [29]” (montaż na ścianie)

Wartości w tabelach doboru mają następujące znaczenie:

• Dopuszczalny poziom podłoża wskazuje, do której wysokości powyżej NN można 
użyć zestawu montażowego

• Jeśli wysokość terenu placu budowy jest większa, należy użyć mniejszego typu 
kolektora

• Zabrania się instalowania kolektora powyżej dopuszczalnego poziomu gruntu

• minimalna masa całkowita płyt betonowych wskazuje minimalną masę kolektora w 
zależności od wysokości budynku i kąta nachylenia

• Jeśli w tabeli nie podano ciężaru, montaż w wybranej konstelacji jest niedozwolony. 
W takim przypadku należy wybrać inny kąt nachylenia lub typ kolektora.

Potrzebne będą następujące informacje, aby określić odpowiedni zestaw montażowy z 
akcesoriami:

• strefa obciążenia śniegiem (SLZ)

• strefa obciążenia wiatrem (WLZ)

• nachylenie dachu

• lokalizacja budynku, wysokość nad poziomem morza

• wysokość budynku

Aby odczytać maksymalny dopuszczalny poziom gruntu dla typu kolektora w tabeli 
wyboru, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz tabelę dla typu kolektora

2. Wybierz strefę obciążenia śniegiem (SLZ)

3. Odczytać wartość maksymalnego dopuszczalnego poziomu gruntu

W celu określenia z tabeli wyboru, obciążenia, które jest wymagana dla co najmniej całego 
kolektora, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybierz tabelę dla typu kolektora

2. Wybierz strefę obciążenia wiatrem (WLZ)

3. Wybierz kąt nachylenia

4. Wybierz wysokość budynku

5. Odczytaj wartość wymaganej minimalnej masy całkowitej

Tabele doboru

Zakres tabel doboru

Jak rozumiem tabele doboru

Wymagane informacje

Maksymalna dopuszczalna wysokość 
terenu
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Tabele doboru

AP19/50 lub STAR 19/49

Standard: Zestaw montażowy FD/WD Plus L19

Wysoki: Zestaw montażowy FD/WD Plus L19 + Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L19

Standard         Wysoki

SLZ

1 800 800∗ ∗
1a 800 800∗ ∗
2 700 900

2a 600 800

3 500 700

<7m <12m <25m <7m <12m <25m <7m <12m <25m

WLZ

1 365 455 620 335 420 570 395 490 665∗∗ ∗∗
2 465 575 770 430 530 715 500 615 830∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗
3 575 700 -- 530 650 875 615 750 --∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗
4 690 855 -- 640 790 -- 740 -- --∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

Wysokość budynku

Minimalna masa całkowita płyt betonowych [kg]

Kąt pochylenia

30°, 45°, 55°

Dopuszcz. poziom terenu

nad NN [m]

Kąt pochylenia

30° 45° 55°

AP19/34 lub STAR 19/33

Zestaw montażowy FD/WD Plus L19

Zestaw montażowy FD/WD Plus L19 + Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L19

SLZ

1 800 800∗ ∗
1a 800 800∗ ∗
2 1000 1100∗
2a 900 1100∗
3 800 1000

<7m <12m <25m <7m <12m <25m <7m <12m <25m

WLZ

1 245 305 415 225 280 380 265 330 445

2 310 385 515 285 355 480 335 410 555

3 385 465 630 355 435 585 410 500 675∗∗ ∗∗
4 460 570 765 430 530 710 495 610 820∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

30°, 45°, 55°

30° 45° 55°

Kolektor(y):

Standard:

Kolektor(y):

Standard:

Wysoki

Standard          Wysoki

Kąt pochylenia

Dopuszcz. poziom terenu

nad NN [m]

Wysokość budynku

Minimalna masa całkowita płyt betonowych [kg]

Kąt pochylenia
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Tabele doboru

AP15/40 lub STAR 15/39

Zestaw montażowy FD/WD Plus L15

Zestaw montażowy FD/WD Plus L15 + Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L15

SLZ

1 800 800∗ ∗
1a 800 800∗ ∗
2 900 1100∗
2a 800 1000

3 700 900

<7m <12m <25m <7m <12m <25m <7m <12m <25m

WLZ

1 290 360 490 265 335 455 310 390 525

2 370 455 615 340 420 570 395 490 655∗∗ ∗∗
3 455 555 750 420 515 695 490 595 805∗∗ ∗∗ ∗∗
4 550 680 -- 510 630 845 590 725 --∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

30°, 45°, 55°

30° 45° 55°

AP15/27 lub STAR 15/26

Zestaw montażowy FD/WD Plus L15

Zestaw montażowy FD/WD Plus L15 + Rozbudowa obciążenia FD/WD Plus L15

SLZ

1 800 800∗ ∗
1a 800 800∗ ∗
2 1100 1100∗ ∗
2a 1100 1100∗ ∗
3 1000 1200

<7m <12m <25m <7m <12m <25m <7m <12m <25m

WLZ

1 195 240 330 180 225 305 210 260 355

2 245 305 410 225 280 380 265 325 440

3 305 370 500 280 345 465 325 400 540

4 365 455 610 340 420 565 395 485 650∗∗ ∗∗

30° 45° 55°

30°, 45°, 55°

Standard          Wysoki

Kąt pochylenia

Dopuszcz. poziom terenu

nad NN [m]

Standard         Wysoki

Kąt pochylenia

Dopuszcz. poziom terenu

nad NN [m]

Wysokość budynku

Minimalna masa całkowita płyt betonowych [kg]

Kąt pochylenia

Wysokość budynku

Minimalna masa całkowita płyt betonowych [kg]

Kąt pochylenia

Kolektor(y):

Standard:

Wysoki

Kolektor(y):

Standard:

Wysoki

* Ograniczenie matematycznie dopuszczalnych wartości z powodu realistycznego maks. 
poziomu podłoża w odpowiedniej strefie obciążenia śniegiem.

** W przypadku minimalnej masy całkowitej powyżej 600 kg, przypadek obciążenia 
jest „podwyższony” i należy użyć trzeciego stojaka trójkątnego, aby móc bardziej 
równomiernie rozłożyć występujące siły.
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Kontakt w Polsce

Paradigma

Przedstawicielstwo Polskie AT

ul. 1 Maja 83

42-440 Ogrodzieniec

Tel. 32 / 2610-100

info@paradigma.pl

www. paradigma.pl


