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Návod na montáž plochých slnečných kolektorov
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Oboznámte sa pred montážou
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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 montážných 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 25° až 65°.
Montážna zostava je určená výlučne len na montáž slnečných kolektorov
,nesmie slúžiť na montáž iných zariadení na streche.
Bezpečnosť je garantovaná výlučne montážou slenečných kolektorov.

3. Pred začiatkom montáže
Poučenie
Vzhľadom na to,že práce na streche možu 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)
3.1 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 slenčných kolektorov
- navod na montáž pumpovej skupiny
- návod na montáž solárneho ovládača
- návod na montáž zásobníka t.ú.v.
3.4 Doplnkové Náradie
- vodováha
- popruhy so zabezpečovacím lanom(pre prácu vo výškach)
- lešenie, pokrývačský rebrík alebo kladka
.

3.5 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.

.

3.6 Technické údaje plochého kolektora
ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B
Plochý kolektor

Symbol

Hodnota
ES1V/2,0

Hodnota
ES1V/2,65

Hodnota
ES2V/2,65

Jednotka

Šírka

A

1006

1120

1120

mm

výška

B

2007

2356

2356

mm

hĺbka

C

85

85

85

mm

hmotnosť kolektora

m

40

49

49

kg

povrch

S

2,02

2,65

2,65

m2

pripojenie: rura Cu

Φ

22

22

22

mm

Objem tekutiny

V

1.8

2.2

2.2

dm3

Max pracovný tlak

pmax

6.0

6.0

6.0

bar

Prietok min. - max.

m

60-90

75-105

75-105

dm3/h

3.7 Požadovaný povrch
Typ ES1V 2,0 pre zvislú montáž
Požaduje sa cca.2400mm výška a cca. 1500mm šírka na prvý kolektor
+ 1080mm šírky na každý ďalší kolektor.
V prípade montáže kolektorov na šikmej resp.nachýlenej streche minimálna
vzdialenosť kolektorov od okraja strechy je 1 m.
Typ ES1V 2,65 ES2V 2,65 pre zvislú montáž
Požaduje sa cca.2550mm výška a cca. 1700mm šírka na prvý kolektor
+ 1200mm šírky na každý ďalší kolektor.
V prípade montáže kolektorov na šikmej resp.nachýlenej streche minimálna
vzdialenosť kolektorov od okraja strechy je 1 m.

4. Rozostavenie strešných na strešné tašky
4.1 Rozostavenie strešných uchytiek
Poučenie
Podané hodnoty rozostavenia strešných úchytiek sú orientačnými
hodnotami,ktoré by mali byť približne zachované.
Činiteľom ktorý zásadne rozhoduje o rozostavení úchytiek je rozmiestnenie
strešných krokiev, dodatočne v prípade vlnitých striech, rozhodujúcim
činiteľom o rozostavení úchytiek je rozmiestnenie priehlbiniek na ploche
strechy.
Množstvo a rozmiestnenie strešných úchytiek.
Ku prvému kolektoru sú potrebné dva páry strešných úchytiek(vrch
a spodok).Ku každému ďalšiemu kolektoru treba použiť ďalší pár úchytiek
podľa tabuľky dole.
.
Počet
kolektorov

Vzdialenosť X
[mm]
ES1V/2,0

2
3
4
5

1,04
1,05
1,06
1,07

Vzdialenosť X
[mm]
ES1V/2,65
ES2V/2,65
1,14
1,15
1,16
1,17

4.2 Zvislé rozostavenie strešných úchytiek a mnohodrážkových profilov.
Vzdialenosť medzi horným a dolným profilom by
mala byť v rozmedzí:
ES1V/2,0: w = 1226 – 1626 mm
ES1V/2,65;ES2V/2,65: w= 1583683mm

5. Montáž na šikmej streche
5.1 Montáž strešných lát
Nižšia strešná lata by mala byť inštalovaná priamo pod
existujúcu hrebeňovú latu.
Vzdialenosť medzi hornou a dolnou latou by mal byť
medzi:
ES1V / 2,0: x = 1226 - 1626 mm
ES1V / 2,65; ES2V / 2,65: x = 1583 - 1683 mm

5.2 Montáž strešných úchytov
Najprv treba upevniť strechové úchytky, riadiac sa smernicami v bodoch 4.1 a 4.2rozostavenie strešných úchytiek a mnohodrážnych profilov.

-vysunúť rad strešných tašiek pod nachádzajúce sa vyššie,
-v naplánovanej výške závitmi prekryť dodané drevené laty na krokve(dva
dodané závity na drevo na krokvy),podľa obrázku nižšie:

-úchytky strešných tašiek treba zavesiť na taške tak ,aby podporná časť ležala
v jej priehlbine(týka sa vlnitých striech),
-druhý koniec úchytky prekryť do laty dvomi závitmi na drevo
-strešné tašky posunuté/presunuté na montáž prinavrátiť do počiatočného stavu

5.3 Upevnenie kolektora na streche pokrytým strešnými taškami.

5.4 Spájanie mnohodrážkových profilov
V sade v závislosti od množstva kolektorov sa nachádza zodpovedajúce
množstvo mnohodrážkových profilov
Konfigurácie profilov a množstvo spojovacích článkov
Počet
ES1V/2,0
ES1V/2,65
kolektorov
ES2/2,65

Počet
spojov

Veľkosť Veľkosť Veľkosť Veľkosť
1080 mm 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.

V tabuľke je vyznačené množstvo profilov a spojovacích článkov spoločne
pre komplet horného a dolného profilu.
Spolu treba spojiť profily zhodne z tabuľkou konfigurácií ako na obrázku dole.

Poučenie
V konečnosti zabránenia nekontrolovateľného presunutia spojovacieho článku,
je možné použiť skrutky ako spevnenie (nie sú súčasťou sady).
Samotný spojovací článok neskrutkujte.
- skrutky je možné do profilu zaskrutkovať vo vzdialenosti x=105mm od okraja
- následne spojiť pomocou dodávaného spojovacieho článku profily

5.5 Spájanie mnohodrážnych profilov so strešnými úchytkami

Montáž mnohodrážkového profilu na strešný úchyt.
1- kolektor
2- mnohodrážkový profil
3- úchytka strešnej tašky
4- matica a podložka
5- upevňujúca úchytka kolektora






umiestniť upevňujúci závit vo vnútri profilu, tak ako na obrázkoch

po zoradení profilov treba dotiahnuť matice
- ľahko dotiahnuť maticu so strešnou úchytkou a vložkou
- zoradiť mnohodrážkové profily

5.6 Zoradenie mnohodrážkových profilov.
- profily treba upevniť rovno ľahlo k sebe, okraje dolného a horného profilu by
mali byť v jednej línii,

- po zoradení profilov treba dotiahnuť matice
POUČENIE
Na správne postavenie profilov treba použiť vodováhu.
5.7 Montáž úchytov upevňujúcich kolektor
5.7.1 Upevnenie kolektora na mnohodrážnom profile
Každý kolektor by mal byť na dvoch úchytoch
upevňujúcich, zabezpečujúcich pred zosunutím.
Upevňujúce úchytky by sa mali nachádzať vo vzdialenosti
x=200-250mm od kraja kolektora.

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

6. Montáž kolektorov
6.1 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(podľa 6.2),
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.
.

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

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)

6.2 Hydraulické pripojenie kolektora
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.

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

6.2.3 Pripojenie spiatočky kolektorov
1 – hrdlo kolektora
2 - upevňujúca objímka
3 – svorková matica
4 - svorkový prstenec
5 – 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

Voliteľná montáž 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 odvzdušňovač (9)

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

6.2.4 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...), napr. používajúc chráničku
Teplotný snímač treba zamontovať v ponornej
Objímke.
- vsunúť teplotný snímač do odporu
v ponornej objímke,
- zabezpečiť dodanou svorkovou pružinou
pred vysunutím
6.2.5 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 montáže všetkých elementov
inštalácie,
vykonať kontrolu tesniacej inštalácie,
prepláchnuť inštaláciu,
naplniť inštaláciu solárnou tekutinou

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

7.3 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)

7.4 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.
Expanzná nádoba – je potreba kontroly vstupného tlaku expanznej
nádoby. Za týmto účelom treba odpojiť nádobu od inštalácie a vykonať
meranie tlaku. Vstupný tlak by mal mať hodnotu 2,5 bar.
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

