Návod na montáž
Návod na montáž plochých slnečných kolektorov
ES1V 2.0, ES1V 2.65, ES2V 2,65
Na plochej streche alebo podstavci.
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Oboznámte sa pred montážou

TOP MAX® CZ/ Ohřívací Technika a.s., Orlice 170, Letohrad
TOP MAX® SK/ Ohrievacia technika s.r.o., Palárikova 919, Čadca

1. Úvodné informácie
Hromozvodová inštalácia
V prípade, ak výška montáže kolektorov presahuje 20 m a budova nemá
bleskozvodovú inštaláciu, všetky časti vedúce elektrický prúd treba pripojiť
na uzemnenie(minimálny prierez 16mm2) a potom vyrovnávací potenciál.
Ak výška montáže nie je viac ako 20m,toto zabezpečenie nie je nutné.
Ak má daná budova bleskozvodovú inštaláciu, treba skontrolovať prepojenie
solárnej inštalácie s touto inštaláciou. Túto činnosť by mal vykonať elektrikár.
Recyklácia
Použité slnečné kolektory je možné vrátiť výrobcovi. Vrátené kolektory
výrobca zužitkuje spôsobom najmenej škodlivým pre životné prostredie.

2. Bezpečnosť počas montáže
Pred pristúpením montážnych prác treba sa bezodkladne
oboznámiť so všetkými bezpečnostnými smernicami.
2.1 Pripomienky/poznámky v návode
Návod na montáž obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti
a vhodného umiestnenia kolektorov na streche a tiež správneho
vykonania hydraulického pripojenia.
Obrázky, ako aj informácie obsiahnuté v návode sa týkajú
montáže kolektorov vo zvislej polohe.
Montáž kolektorov, ktorá je opísaná v návode, môže byť vykonávaná
výlučne kvalifikovanými osobami, majúcimi odborné znalosti v
oblasti vodných a plynových inštalácií.

Po ukončení prác, musí inštalatér odovzdať klientovi návod na
montáž a zároveň zrozumiteľným spôsobom vysvetliť zásady
činnosti a nutné pokyny ku správnej obsluhe solárnej inštalácie.
.
2.2 Určenie
Terajší návod obsahuje opis celej montážnej zostavy na
montáž kolektorov na šikmú strechu so sklonom 0° až 20°.
Montážna zostava je určená výlučne len na montáž slnečných
kolektorov ,nesmie slúžiť na montáž iných zariadení na streche.
Bezpečnosť je garantovaná výlučne montážou slnečných kolektorov.

3. Pred začiatkom montáže
Poučenie
Vzhľadom na tože práce na streche môžu byť nebezpečné, odporúča
sa zveriť tieto práce pokrývačským firmám. .

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA
V prípade, keď sú kolektory a montážne materiály dlhší čas vystavené slnečnému
žiareniu, existuje riziko popálenia sa horúcimi časťami.
Aby sa predišlo nebezpečenstvu popálenia, treba:
- používať ochranný odev
- prikryť kolektor a montážny materiál plachtou(vďaka
čomu sa ohraničí nahriatie sa od slnečného žiarenia)
3.2 Kompletnosť dodávky
Pred začiatkom montáže treba skontrolovať, či je celá dodávka
kompletná(podľa dolného obrázku) a dodané elementy sú nepoškodené.

-v prípade zistenia poškodenia neodkladne vykonať výmenu
poškodeného elementu alebo časti
-výmenu uskutočniť výlučne s originálnymi časťami výrobcu.

3.2 Preprava a skladovanie
-počas prepravy sú prípojné návleky kolektorov chránené
gumovými čiapočkami
-kolektory treba skladovať na suchom mieste. V prípade ak sú kolektory
skladované na voľnom priestranstve, musia byť zabezpečené pred
vonkajšími atmosférickými vplyvmi
.
3.3 Technická dokumentácia
Sada solárnej inštalácie obsahuje rôzne komponenty. Pred montážou
ktoréhokoľvek z nich, treba sa oboznámiť s príslušným návodom. Návod
na montáž zariadenia resp. vybavenia sú pridané ku každému zariadeniu.
- návod na montáž slnečných kolektorov
- návod na montáž pumpovej skupiny
- návod na montáž solárneho ovládača
- návod na montáž zásobníka t.ú.v.
3.5 Doplnkové Náradie
- vodováha
- popruhy so zabezpečovacím lanom(pre prácu vo výškach)
- lešenie, pokrývačský rebrík alebo kladka
.

3.6 Umiestnenie kolektora
Potenciálne množstvo absorbovaného žiarenia záleží od správneho
umiestnenia kolektora v pomere ku padajúcim lúčom.Za optimálne sa
považuje kolmé nastavenie kolektora v smere padajúceho žiarenia.
Odporúčané umiestnenie
kolektora: -uhol sklonu:
40-45° pre celoročnú inštaláciu cca.30°pre
inštalácie používané cez leto cca.60°pre
inštalácie používané cez zimu
-orientácia kolektora smerom na juh(resp. čo najbližšie smerom na juh)

Slnečné kolektory sa nesmú inštalovať pod menším uhlom sklonu ako
15°a nie viac ako 75°.
Odporúča sa inštalácia kolektorov na južnej strane strechy. Pri inštalácii
treba mať na ohľade aj ochranu pred vyvrátením a silnými vetrami.
Prípustné zaťaženie snehom a vetrom je max.2,0kN/m2.
Polia kolektorov by mali byť lokalizované tak, aby nespôsobili
zatienenie absorbéra susednými budovami, stromami atd.
V prípade inštalácie väčšieho množstva polí kolektorov je dôležité,
aby rad predošlých kolektorov nezatieňoval rad druhý.
Technické údaje plochého kolektora
symbol

ES1V/2,0

ES1V/2,65

ES2V/2,65 jednotka

šírka

A

1006

1120

1120

mm

výška

B

2007

2356

2356

mm

hĺbka

C

85

85

85

mm

Váha kolektorra

m

40

49

49

kg

povrch

S

2,02

2,65

2,65

m

Pripojenie: meď

Φ

22

22

22

mm

Objem kvapaliny

V

1.8

2.2

2.2

dm

Max. prac. tlax

pmax

6.0

6.0

6.0

bar

Optimálny prietok min. - max.

m

60 - 90

75 - 105

75 - 105

dm3/h

2

3

4. Montáž konštrukcie
4.1 Rozostavenie strešných úchytiek
4.1.1 Strecha alebo plochý povrch
Pri inštalácii slnečných kolektorov na streche alebo plochom povrchu, miera
naklonenia montážnej sady priamo odpovedá nastavenému sklonu kolektora.

4.2 Strecha alebo povrch so sklonom do 20°
V prípade šikmých striech so
sklonom na juh "A" je potrebné
od požadovaného sklonu
kolektorov odpočítať hodnotu
zošikmenia strechy.
V prípade šikmých striech so
sklonom na sever "B" je potrebné k
požadovanému sklonu kolektorov
pridať hodnotu sklonu strechy.
Výsledná hodnota ukazuje, koľko má byť uhol sklonu montážnej sady.
4.2 Nastavenie uhla montážnej sady.

Uhol montážnej sady je možné nastaviť
pomocou teleskopického výsuvu. Štandardné
uhly sú stanovené na 30, 45 a 60 ° v závislosti
na nastavení montážnej sady. Ak chcete
získať požadovaný uhol, je nutné nastaviť
profil montážnej sady
Uhol 30 ° získame kombináciou dier A1 B1 a
B2 s C1.
Uhol 45 ° získame kombináciou dier A2 B1 a
B3 s C1.
Uhol 60 ° získame kombináciou dier A2 B1 a
B4 s C1.

Kde:
A – Podpora nosného rámu
B – Horná vzpera
C – Dolná vzpera
Keď je potreba nastaviť montážnu sadu na iný uhol, je potrebné urobiť vlastné
otvory, s vedomím, že hodnoty solárneho panelu by mali byť medzi 15 - 75 °

4.3 Inštalácia trojuholníkovej nosnej konštrukcie
Základom montážnej sady sú nosné trojuholníky. Všetky trojuholníky sú
skladané rovnakým spôsobom.
Tip.
Pred zložením nosného trojuholníka je dobré všetky prvky rozložiť ako je na
obrázku nižšie.

Po rozložení všetkých prvkov môžeme prejsť ku skladaniu trojuholníka, s
pomyslením na nastavenie správneho uhlu (4.2 Nastavenie uhlu slnečného kolektora)

4.4 Inštalácia na valcových základoch umiestnených v zemi

Počet
kolektorov
[ks]

Rozostup medzi
ukotveniami X [m]

Počet
valcových
ukotvení

ES1V/2.0

ES1V/2.65
ES2V/2.65

[párov]

[ks.]

1

0,88

0,99

2

4

2

2,00

2,19

2

4

3

1,52

1,69

3

6

4

1,37

1,53

4

8

5

1,30

1,44

5

10

4.5 Inštalácia na plochých základoch v zemi

Počet
kolektorov

Dĺžka základu Y [m]

Počet
základov

[ks.]

ES1V/2,0

ES1V/2,65
ES2V/2.65

[ks.]

1

1,18

1,29

2

2

2,26

2,49

2

3

3,34

3,68

2

4

4,41

4,87

2

5

5,49

6,06

2

4.6 Stanovenie minimálnej plochy
Minimálna plocha potrebná pre montáž závisí od počtu kolektorov a ich sklonu.
Pri inštalácii kolektora na plochej streche minimálna vzdialenosť od okraja strechy je
2m.
4.6.1 Počet a rozmiestnenie nosných trojuholníkov.
Pre prvých kolektor sú potrebné 2 trojuholníky. Pre každý z nasledujúcich
kolektorov, sa použije ďalší trojuholník.
Rozteč trojuholníkov závisí od množstva
kolektorov.

Počet
kolektorov

Počet
Rozostup
trojuholní trojuholníkov
kov
[mm]
ES1V/2,0 ES1V/2,65
ES2V/2.65

1

2

900

1020

2

3

990

1100

3

4

1020

1130

4

5

1030

1150

5

6

1040

1160

4.7 Počet a rozmiestnenie mnohodrážkových profilov
V sade sa v závislosti od počtu kolektorov nachádza odpovedný počet profilov.
V trojuholníkoch sú pripravené montážne
otvory pre pripevnenie profilov.
Profily možno namontovať aj na iné výšky.
Vzdialenosť X by mala byť približne 240 mm a
vzdialenosti Y od horného okraja konštrukcie
by mala byť 257 - 657 mm.

Počet
kolektorov

ES1V/2,0

ES1V/2,65
ES2V/2.65

Počet
spojok

Profil
1080 mm

Profil
Profil
Profil
2155 mm 1190 mm 2385 mm

1

2 ks.

-

2 ks.

-

-

2

-

2 ks.

-

2 ks.

-

3

2 ks.

2 ks.

2 ks.

2 ks.

2 ks.

4

-

4 ks.

-

4 ks.

2 ks.

5

2 ks.

4 ks.

2 ks.

4 ks.

4 ks.

4.8 Spájanie mnohodrážkových profilov
Spolu treba spojiť profily zhodne z tabuľkou konfigurácií ako na obrázku dole.

Poučenie
V konečnosti zabráneniu nekontrolovateľného presunutia spojovacieho článkuje
možné použiť závity ako odstupy(nie sú súčasťou sady).
Samotný spojovací článok nie je skrúcaný.
-závity zavinúť v profile vo vzdialenosti x=105mm od okraja
-používajúc dodaný element spojovacieho článku treba spolu spojiť profily

4.9 Spájanie mnohodrážnych profilov s montážnymi trojuholníkmi

po zoradení profilov treba dotiahnuť matice

4.10 Upevnenie kolektora na mnohodrážnom profile
Každý kolektor by mal byť na dvoch
upevňujúcich úchytkách, zabezpečujúcich pred
zosunutím.

Upevňujúce úchytky by sa mali nachádzať vo
vzdialenosti x=200-250mm od kraja kolektora.

4.11 Montáž úchytiek upevňujúcich kolektor
Úchytky upevňujúce kolektor treba upevniť v hornej medzere
dolného mnohodrážneho profilu, tak ako na obrázkoch.

4.12 Upevnenie konštrukcie do podkladu
Po zložení nosnej konštrukcie musí byť umiestnená na mieste určenia.
Nosnú konštrukciu je nutné pripevniť konštrukciu do podkladu pomocou kotviacich
vrutov tak aby nemohlo dôjsť k jej vytrhnutiu.
Cez otvory v dolnej časti rámu sa označia miesta
pripevnenia konštrukcie.

Po označení otvorov je potrebné:
- Odpojiť nožičku základného rámu
(Jemne odsuňte konštrukciu tak, aby
nezasahovala do priebehu práce),
- Urobiť kotviace otvory
- Pripevniť nožičku do podkladu
- Pripevniť nožičku k rámu.

5.Montáž kolektorov
5.1.1 Montáž kolektorov na podpernej konštrukcii
Počas montáže kolektorov treba dodržiavať všetky zásady bezpečnosti.
Nebezpečenstvo
-

.
-

počas práce na streche treba dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, aby sa
predišlo nehodám
počas práce na streche sa vždy treba zabezpečiť pred spadnutím
montáž by mali vykonávať minimálne dve osoby
počas práce treba používať ochranný odev
po ukončení montáže treba skontrolovať či celá montovaná
sada a kolektory zostali stabilne namontované.

POUČENIE
Počas dopravy a montáže treba kolektory zabezpečiť pred spadnutím
Na kolektor pripadajú štyri zarážky, po dve na profil
-

v profiloch umiestniť závity; po dva na kolektor,
kolektor umiestniť na mnohodrážkových profiloch ,tak aby
zostal podopretý o dolné upevňujúce úchytky
kolektory spojiť hydraulickou svorkovou dvojspojkou
upevňujúce zarážky založiť do dolnej medzery na rameno kolektora
maticou dotiahnuť so závitom umiestneným v profile, tak ako na obrázku

Na okrajoch sa predpokladali jednotlivé upevňujúce
zarážky a medzi kolektormi dvojité.
.

5.1.2 Voliteľné riešenie - montáž maskovacieho profilu

1
2
3
4
5
6
7
8

– Maskovací profil
– Solárny kolektor
– Šrub M8 x 85mm
– Dištančná podložka Al Ø15x2x65mm
- Podložka DIN 1.4301 4x30x84mm
- Podložka DIN 1.4301 3x30x84mm
-Podložka 8,5mm
- M8 Skrutka

Montáž profilu:
Maskovací profil je pripojený k rámu kolektora vo vzdialenosti 10 cm od hornej
a spodný okraj. Popis montáže na horný okraj (spodná montáž je rovnaká):
- Umiestniť skrutku (3) do maskovacieho profilu (1) vo vzdialenosti ok.10cm od
jeho konca
- Na skrutku (3) nasadiť dištančnú podložku (4)
- Umiestniť podložky (5) a (6) na pozície, ako je uvedené a potom stlačiť kolektory
k sebe tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola približne 72 mm
- Skrutka s profilom previesť cez otvory podložiek (5) a (6)
- Na skrutku (3) umiestnite podložku (7) a maticou (8)

5.2 Vzdialenosť medzi radmi kolektorov
Pri inštalácii niekoľkých radmi solárnych kolektorov by sa mal držať rozostup
medzi radmi tak veľký, že kolektory nie sú navzájom v clonené.
Medzery medzi radmi solárnych kolektorov, závisia na uhle slnka a uhle
sklonu kolektorov, možno ich vyčítať z tabuľky.

ES1V/2,0

Geografická
šírka
56,50
54
51,50
49
46,50
44
41,50
39
36,50

Dĺžka kolektora
L
Uhol sklonu a
Uhol výšky
slnka B
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30

2007

mm

30
45
55
Odstupy radov kolektorov

60

7429
6265
5483
4921
4495
4161
3890
3666
3476

9468
7821
6716
5920
5318
4845
4463
4145
3877

10861
8844
7490
6516
5779
5200
4731
4342
4014

2356

mm

10475
8567
7287
6365
5668
5120
4677
4309
3999

ES1V/2,65 i ES2V/2.65

Geografická
šírka
56,50
54
51,50
49
46,50
44
41,50
39
36,50

Dĺžka kolektora
L
Uhol sklonu a
Uhol výšky
slnka B
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30

30
45
55
Odstupy radov kolektorov

60

8721
7354
6437
5776
5277
4884
4567
4303
4081

12749
10381
8793
7649
6784
6104
5554
5097
4712

11114
9181
7883
6950
6243
5688
5239
4866
4551

12296
10057
8554
7472
6654
6011
5490
5059
4694

6. Hydraulické pripojenie kolektora
6.1.1
POUČENIE
Vedenie a hydraulická armatúra môžu byť pripojené z ľavej alebo
pravej strany batérii kolektorov.
V návode je vysvetlené pripojenie z pravej strany ako príklad.
Jednostranné pripojenie max. 5 kolektorov.
Pri spojení do jednej batérie je možné použiť max. 5 kolektorov.
6.2.1 Spájanie kolektorov za pomoci svorkovej dvojspojky
1 – hrdlo kolektora
2 – upevňujúca objímka
3 – matica dvojspojky
4 – svorkový prstenec
5 – dvojspojka
Dvojspojku nasadiť na hrdlo prvého kolektora, dosunúť druhý a
potom dotiahnuť dvojspojku na oboch kolektoroch.










na hrdle kolektora(1) umiestniť upevňujúcu objímku(2), 
maticu dvojspojky(3) nasadiť na hrdlo kolektora(1), 
svorkový prstenec(4) nasadiť na hrdlo kolektora 
maticu dvojspojky (3) nakrútiť na korpus dvojspojky 
na hrdle druhého kolektora umiestniť upevňujúcu objímku 
nasadiť maticu dvojspojky na hrdlo druhého kolektora 
upínaciu svorku nasadiť na hrdlo druhého kolektora 
prisunúť druhý kolektor ku dvojspojke 
maticu nakrútiť na dvojspojku 

POUČENIE
Maticu treba dokrútiť spôsobom zabezpečujúcim tesnosť spojenia, a
to silou, ktorá nespôsobí poškodenie hrdla kolektora.

6.1.2 Pripojenie napájania kolektora
1 – hrdlo kolektora
2 - upevňujúca objímka
3 – matica
4 - svorkový prstenec
5 – korpus kolena
6 – izolované elastické vedenie







-

v hrdle kolektora (1) umiestniť upevňujúcu objímku(2), 
maticu kolena(3) nasadiť na hrdlo kolektora(1), 
svorkový prstenec (4) nasadiť na hrdlo kolektora (1) 
maticu (3) nakrútiť na koleno (5) 
na koleno(5) prikrútiť maticu elastického vedenia(6) 
elastické vedenie pripojiť ku solárnej inštalácii

6.1.3 Pripojenie spiatočky kolektorov
1 – hrdlo kolektora
3 - upevňujúca objímka
4 – svorková matica
5 - svorkový prstenec
6 – kompletný kríž
s ručným
odvzdušňovačom
a ponornou objímkou
6 - izolované elastické
vedenie

-

v hrdle kolektora(1) umiestniť upevňujúcu objímku (2)
svorkovú maticu (3) nasadiť na hrdlo kolektora (1)
svorkový prstenec (4) nasadiť na hrdlo kolektora (1)
ponornú objímku s krížom (5) umiestniť v hrdle kolektora (1)
svorkovú maticu (3) nakrútiť na kríž (5) z ľavej strany,
izolované elastické vedenie (6) nakrútiť na kríž (5) zdola
izolované elastické vedenie pripojiť ku solárnej inštalácii

6.2 Voliteľné riešenie - Možnosť zamontovania automatického odvzdušňovača

Ak je potreba ,na miesto ručného odvzdušňovača je možné nasadiť
automatický odvzdušňovač spolu s ventilom a redukciou.
7 – redukcia ¾ '' x 3/8 '',
8 – guľový ventil 3/8 '',
9 –automatický
odvzdušňovač 3/8 ''

- odkrútiť zhora z kríža (5)
_ručný odvzdušňovač
- navrch kríža (5) postupne
_nasadiť: redukciu (7),ventil (8)
_a automatický odvzdušnovák
(9)

POUČENIE
Vzhľadom na vysoké teploty, ktoré vystupujú v solárnych inštaláciách, treba
používať odvzdušňovače vyrobené v celku z kovu.

6.3 Pripojenie teplotného snímača
Poškodenie inštalácie
V prípade nesprávnej inštalácie teplotného snímača alebo poškodenia signálneho
kábla existuje nebezpečenstvo poškodenia inštalácie.

-signálny kábel treba zabezpečiť pred poškodením (poškodenie vtákmi,
hlodavcami...),npr. používajúc chráničku
Teplotný snímač treba zamontovať v ponornej
Objímke.
- vsunúť teplotný snímač do odporu v ponornej
objímke,
- zabezpečiť dodanou svorkovou pružinou pred
vysunutím
6.4 Pripojenie zberných vodičov
Hydraulické spojenie so zbernými rúrami treba vykonať izolovaným elastickým
vedením.
Nesmie sa pripájať pevné/neohybné zberné rúry priamo ku kolektoru.
Pripojenie elastických vodičov s inštaláciou treba vykonať pod úrovňou
Odvzdušňovača.
POUČENIE
K priechodu prevodmi cez strechu treba používať univerzálne strešné vetracie deflektory a
anténové priepusty.

POUČENIE
Spolu s izolovaným elastickým návratným vedením viesť kábel teplotného snímača.

7. Dokončovacie práce
7.1 Kontrola inštalácie
Po vykonaných montážnych činnostiach treba:
-

skontrolovať správnosť prevedenia
elementov inštalácie,
vykonať kontrolu tesniacej inštalácie,
prepláchnuť inštaláciu,
naplniť inštaláciu solárnou tekutinou

montáže

všetkých

Po tesniacej kontrole a prepláchnutí inštalácie treba bezpodmienečne
naplniť inštaláciu solárnou tekutinou. Ináč skúšku tesnosti a
prepláchnutie inštalácie treba vykonať bezprostredne pred naplnením
inštalácie solárnou tekutinou.

7.2 Naplnenie inštalácie

Naplnenie teplonosného média pomocou čerpacej stanice.
- Hadica čerpacej stanice (9):
Hadica tlačná (1) sa zapojí do horného vypúšťacieho ventilu (3), prepadová hadica (2) zo spodným
vypúšťacím ventilom (4).
- Naplňte nádrž stanice teplonosným médiom, otvorte vypúšťací ventil (3 a 4) a spustite čerpadlo.
- Zatvorte guľový ventil (5), čo spôsobí prúdenie tekutín cez solárne kolektory.
Pri plnení a odvzdušňovaní systému by sa mal niekoľkokrát otvoriť a zatvoriť guľový ventil (5).
- Nevypínajte čerpadlo, kým sa celý systém neodvzdušní - to je do momentu až prestanú z prepadovej
hadice unikať bublinky.
- Otvorte guľový ventil (5) a uzatvorte vypúšťací ventil (4) a potom nechajte čerpať do systému médium až
do dosiahnutia požadovaného tlaku v systéme p = 2,5 bar, tlak je ukazovaný na manometri (12).
- Uzatvorte vypúšťací ventil (4) a potom tlakujte do systému médium až do dosiahnutia požadovaného
tlaku v systéme p = 2,5 bar, tlak je ukazovaný na manometri (6).
- Zasuňte zástrčku regulátora (7) do siete 230V alebo zapnite čerpadlo v manuálnom režime.
- Zvyšky vzduchu by mal byť odstránené automaticky po povolení uzáveru odvzdušňovacieho ventilu (8).
- V prípade zníženia alebo absencie prietoku (v regulátore prietoku plavák padne dole), odskrutkujte
centrálnu skrutku obehového čerpadla a vypustite vzduch blokujúci čerpadlo. Toto prevádzajte až do
kompletného odvzdušnenia systému.
- Ak je tlak na tlakomeri (6) nižší ako 1,5 bar doplňte médium do požadovaného tlaku v systéme p = 2,5
bar.
- Odpojte hadice čerpacej stanice od vypúšťacích ventilov (3 a 4)

7.3 Odvzdušnenie inštalácie

Po odvzdušnení inštalácie pomocou naplňovanej stanice a ručného
odvzdušňovača treba uzatvoriť ventil odvzdušňovača, v prípade
automatického odvzdušňovača treba uzatvoriť guľový ventil.

.
7.3 Izolačné práce
.
Izolačné práce treba vykonať po vykonaní všetkých kontrolných činností
POUČENIE
-

na izoláciu vedenia na vonkajšku budovy treba použiť izoláciu
odolnú voči atmosférickým činiteľom a vysokým teplotám. V prípade
potreby zabezpečiť izoláciu pred poškodením vtákmi.
Na izoláciu vo vnútri budovy treba použiť izoláciu odolnú voči
vysokým teplotám.

8. Údržba, konzervácia a servis.
-

Počas údržbárskych prác a iných prác musí byť kolektor v stabilnej
polohe, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo prevrátenia sa ,pádu.
Je neprípustné vykonávanie náprav a údržby pod zdvihnutým
kolektorom a nezabezpečeným pred samovoľným spadnutím.
Pri údržbových a opravných prácach treba používať zodpovedajúce
náradie, ochranné rukavice a ochrannú obuv.
Pred údržbovými prácami na kolektore treba počkať, až kým sa
teplota kolektora nezníži na úroveň, pri ktorej nemôže dôjsť ku
popáleninám prstov alebo dlaní.
Prehľad solárnej inštalácie treba vykonať zhodne so záručnými pokynmi
jednotlivých elementov inštalácie.

V snahe zaručiť prácu celého systému bez havárii treba najmenej jeden
krát do roka vykonať následné servisné činnosti:
-

-

Zabezpečenie pred mrazom -skontrolovať odolnosť na zamŕzanie solárnej
tekutiny pomocou kontrolného nástroja (refraktometer). V prípade
značného poklesu odolnosti tekutiny voči mrazu, treba ho vymeniť a
znova odvzdušniť celú konštrukciu.
Tlak v inštalácii - je potreba kontroly pracovného tlaku v solárnej
inštalácii. Po období spustenia prevádzky je akýkoľvek pokles
tlaku neprípustný.
Zberné náčinie –je potreba kontroly vstupného tlaku rozširovacieho
náčinia.Za týmto účelom treba odpojiť náčinie od inštalácie a
vykonať meranie tlaku. Vstupný tlak by mal mať hodnotu 2,5 Baru.
Treba tiež skontrolovať regulačný a bezpečnostný systém ako
aj konštrukciu podporujúcu a upevňujúcu kolektory.

V každom prípade ,aby sme Vám zabezpečili správne fungovanie celej inštalácie, odporúča sa
podpísať zmluvu o poskytnutí servisných služieb so špecializovanými inštalačnými firmami.

Poznámky

