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Általános tudnivalók

1 Általános tudnivalók

Telepítés és üzembe helyezés 

-   A telepítésnél a helyi irányelveket és szabályokat 
be kell tartani.

- A telepítést csak hozzáértő szakember végezheti 
el. A telepítés alatt célszerű kesztyűt viselni, mert 
a fém alkatrészek élesek lehetnek. A kollektor csö-
vekkel óvatosan bánjunk, mert könnyen eltörhetnek. 
Még ha a karbantartás fontos is, biztosítani kell a 
megfelelő Napsugárzást, hogy a Vákuum kollektorok 
elérjék a 200 °C és a gyűjtő csövek a 160 °C-ot.

- A Szolár rendszer normál üzemben 5 bar alatt 
dolgozik, amit egy nyomáscsökkentő segít. A telepí-
tés során fontos, hogy a nyomáscsökkentő mini-
mum 8 bar nyomást vagy annál többet elviseljen. 
A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
a forró vizet le tudja engedni. A rendszert célszerű 
6 havonta légteleníteni. A szelepkart óvatosan kell 
üzemeltetni.

- A vízminőségnek a következő paramétereknek 
kell megfelelnie: 
 oldott szilárd anyagok < 600 mg/Liter
 Keménység < 200 mg/Liter
 Klór < 250 mg/Liter
 Magnézium < 10 mg/Liter

 Azokban a régiókban ahol a víz túl kemény (> 
200 ppm), ajánlatos a szolár rendszert teljesen zártra 
vagy  előkészített vízzel feltölteni, hogy hosszú távra 
biztosítsuk a rendszer biztonságos és hatékony 
működését. Glykol/Víz keveréket használjunk, amit 
rendszeresen cseréljünk, hogy ne váljon savassá.

- A réz és acél anyagú részeket a korrózió kikezd-
heti, főleg ha a víz magas klór tartalmú. A rendszer 
medence fűtésre is használható, azonban ekkor 
ügyeljünk arra, hogy a klórtartalom ne haladja meg a 
2 ppm-et. 

- Fagyveszély esetén a szabályozó menüjéből 
kiválaszthatjuk azt a funkciót, amely bekapcsolja a 
szivattyút, mely egy minimális hőmérsékletet tart a 
rendszerben a fagykár elkerülése érdekében. Alter-
natívaként Glykol/Víz keverékkel tölthetjük fel a rends-
zert. Ebben az esetben a szolár kört el kell zárni. A 
fagyra érzékeny vákuum csöveket és csőhálózatot le 
kell üríteni.

- A vákuum csövek ellenállnak a 25mm átmérőjű 
jégesőnek is, ha 40° vagy annál nagyobb szögbe 
lettek telepítve. Az ajánlott szögtartomány 30–70°. 
Csőtörés esetén, könnyen és gyorsan ki lehet cserélni  
az adott csövet. A kollektor egy vagy több törött cső 
esetén is működőképes marad, azonban a törött  
csövek száma csökkenti a hőteljesítmény leadást. 

Termék méretek

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
E (mm) 

állítható
F (mm) G (mm) H (mm)

SR 12 950 1980 1740 875 700-1005 1410/45° 1430 115

SR 20 1564 1980 1740 1475 700-1005 1410/45° 1430 115
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Technikai adatok 

2 Technikai adatok

Kollektor típus SR 12 SR 2

Csövek száma Stk- 12 2

Méretek mm. 95 x198 1564x198

Kollektor felület m2 1,832 3,1

Abszorber felület m2 ,979 1,64

Apertúra felület m2 1,123 1,88

Folyadéktartalom Liter ,8 1,37

Üres súly kg 4 ,7 64,4

Üzemi nyomás bar 5 5

Próba nyomás bar 12 12

Max. Üzemi hőmérséklet °C 28 28

Hatásfok % ,788 ,796

Előrem./Visszat. csatlakozás mm 22 22

Anyagok

Vákuum csövek Bórszilikát üveg

Cső méretek mm 58x18

Heatpipe réteg SS-CU-AIN/ALN

Heatpipe anyaga TU-réz

Heatpipe hossza mm 179

Heatpipe átmérője dugó/cső mm 14/8

Gyűjtő cső mm 35

Gyűjtő fedése Alumínium

Szigetelés Kőgyapot/PU-hab

Sínek Horganyzott acél

Cső tartók UV-ellenálló Nylon

Tömítőanyagok Szilikon

Csövek zárósapkája Alumínium
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Komponensek
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3 Komponensek

Jelmagyarázat:

1 Gyűjtő

2 Talp sín 

3 Álló sínek (2 db)

4 Kollektor sínek (2 db)

5 Kereszt sínek (2 db)

6 Keresztrögzítés (2 db)

7 Cső tartók (12 db)

8 Sín derékszögek (4 db)

9 Anyák (23 db)

1  Szorítók (8 db)

11  Hővezető paszta

12 Csavar rövid (2  db)

13 Csavar közepes (1 db)

14  Csavar hosszú (2 db)
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Telepítés folyamata

4 Telepítés folyamata

Lépés 1

A 12 cső tartót (7) a talp sínbe (2) egymás mellé 
bepattintani.

Lépés 2

A kollektor sín (4) (fent) 2. lyukába egy szorítót (1 ) 
egy rövid csavarral  (12) és egy anyával (9) odas-
zorítani. Használja a sín sima oldalát.

Lépés 3

A talpsín (4) (lent) 1. lyukába egy szorítót (1 ) egy 
rövid csavarral  (12) és egy anyával (9) odaszoríta-
ni. A talpsín ferde oldalát használja. 
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Montageablauf

Lépés 5

Állítsa az álló síneket függőleges helyzetbe (3) 
és a kollektor sín felső részét (4) csúsztassa át a 
szűkebb sínen (az üreges oldalával előre). A kollek-
tor sín első lyukában egy hosszú csavarral (14) és 
egy anyával (9) összecsavarni. 

Lépés 4

A kollektor sín talprészéhez (4) egy sín derékszöget 
(8) egy rövid csavarral (12) és anyával (9) csa-
varozzuk össze. A földön fekvő derékszög oldala 
befelé nézzen.

Lépés 6

A kereszt rögzítéseket (6) (az üreges oldalával be-
felé) egy rövid csavar (12) és egy anya (9) segítsé-
gével a kollektorsín középső lyukába (4) összehúzni.
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Telepítés folyamata

Lépés 8

Az álló sín alsó lyukába (3) egy derékszöget (8) egy 
rövid csavarral (12) és egy anyával (9) az álló sínnel 
összecsavarozni. A földön fekvő derékszög oldala 
befelé nézzen.

Lépés 7

Az álló sín alján lévő 2. lyukba (3) a keresztrögzítőt 
(6) egy rövid csavarral (12) és egy anyával (9) öss-
zecsavarni.

Lépés 9

A másik fél összeállításához ismételje meg a 4 
lépéstől a 8 lépésig. Fontos, hogy a sín derékszöge-
ket (8) és a keresztrögzítőket (6) az azonos 1. fél-
hez csavarozzuk fel. Azaz: A földön fekvő derékszög 
oldala befelé nézzen. A keresztrögzítő az üreges 
oldalával befelé nézzen.
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Telepítés folyamata

Lépés 11

Az első kereszt sínt (5) egy rövid csavarral (12) és 
egy anyával (9) az alsó lyukban, az álló sín (3) bal 
hátsó oldalán összecsavarozni. 

Lépés 10

Az első kereszt sínt (5) egy rövid csavarral (12) és 
egy anyával (9) a felső lyukban a jobb hátsó oldalán 
az álló sínnel (3) összecsavarni. A kereszt sín belső 
oldala kifelé álljon.

Lépés 12

A második kereszt sínt (5) egy rövid csavarral (12) 
és egy anyával (9) a felső lyukban az álló sín (3) bal 
hátsó oldalán összecsavarozni. A kereszt sín belső 
oldala kifelé álljon.
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Telepítés folyamata

Lépés 14

Mindkét kereszt sínt (5) egy közepes csavarral (13) 
és egy anyával (9) a középső lyukban összecsavar-
ni.

Lépés 13

A második kereszt sínt (5) egy rövid csavarral (12) 
és egy anyával (9) a felső lyukban a jobb hátsó 
oldalán az álló sínnel (3) összecsavarni

Lépés 15

A gyűjtőt (1) a két, Lépés 2 szerint rögzített  
rögzítővel (1 ) felrakjuk. A talp sínt (2) a két, Lépés 
3 rögzített rögzítővel (1 ) felrakjuk.
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Telepítés folyamata

Lépés 17

A kollektor sín mindkét alsó oldalán(4) mindig egy 
rögzítővel (1 ) egy rövid csavarral (12) és egy anyá-
val (9) a kollektor sín második lyukában jól összecs-
avarozni.

Lépés 16

A kollektor gyűjtő (4) mind két oldalán, mindig egy 
rögzítővel (1 ) egy rövid csavarral (12) és egy 
anyával (9) a kollektor sín felső lyukában összecsa-
varozzuk. Az anyát csak lazán húzzuk meg. Ezeket 
majd csak a csövek beszerelésének végeztével 
húzzuk meg.

Lépés 18

Miután a kollektor csövek csapjait hővezető (11) 
pasztával bevontuk, a kollektor csöveket becsúsz-
tathatjuk a gyűjtőben (1) lévő csatlakozásokba.    
Ehhez a csöveket tartó (7) talpsínre gyakorolt enyhe 
nyomással segítve bal és jobb oldalt nyitva hagyva. 

Figyelem: A többi cső behelyezésekor is a 18 és  
2 -as lépésket ismételje meg.
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Telepítés folyamata

Lépés 20

A cső tartó (7) rendelkezik egy állítható gombbal 
a cső végek részére. A gombot elforgatva tudjuk a 
lemez végét ide-oda mozgatni. Ezzel a lemezzel 
fogatjuk le a csöveket. Végezetül a tartó fedelét 
bezárjuk.

Ha az összes csővel megismételtük 18-2  lépést 
és a Lépés 16-ban gyengén meghúzott rögzítőt és 
meghúztuk erősen, az szerelés és a keret kész van.

Lépés 19

A kollektor csövek a gyűjtőbe való behelyezése 
után, a csöveket a cső tartóba (7) is be kell illeszte-
ni.
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Telepítési utasítások

5 Telepítési utasítások

5.1 Kollektorok tájolása

A Kollektorokat nagyon pontosan kell délre betájolni 
(± 1 °), hogy maximálisan teljesítsenek. 

5.2 Dőlésszög

A kollektorok dőlésszöge nem lehet kevesebb mint 
2 ° és nem lehet több 7 °, mivel a Heatpipe ezen 
tartományon belül működik jól. A 3  és 5 ° közötti 
dőlésszög hozza egész évben a legjobb eredményt. 
Az alacsonyabb dőlésszög a nyári (pl. úszómedence 
fűtés), a meredekebb dőlésszög pedig a téli Nap-
sugárzáskor hoz jobb eredményt.

5.3 Felállítás helye

A Kollektor és a tároló a lehetőleg közel legyenek 
egymáshoz, hogy minimalizálódjon a hőveszteség a 
rendszerben.

5.4 Kollektor szerelés

A kollektort csak függőleges helyzetben lehet felsze-
relni, nem keresztben vagy a gyűjtővel lefelé, hogy a  
Heatpipe csövek megfelelően működjenek. 
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Hidraulikus csatlakozások,   
Stagnálás és Túlmelegedés

6 Hidraulikus csatlakozás

6.1 Gyűjtő csatlakozó

A kollektor és a keret összeszerelése után, csatla-
koztathatjuk a gyűjtőt a rendszerhez. A csatlakozások 
réz csővel történnek 13–15 mm átmérővel. Nagyobb 
átmérőjű csövek csatlakozása hátrányt jelent, mert 
csökkenti az áramlási sebességet és ezáltal növeks-
zik a hőveszteség és a rendszer költsége.

6.2 Rendszer nyomás és hőmérséklet

Függetlenül az előírásoktól, a következő rendszer-
komponenseket,  mint a nyomáscsökkentő szelep, 
tágulási tartály és egyéb biztonsági eszközöket kell 
beszerelni. Az üzemi nyomásnak 5 bar alatt kell len-
nie és nem lépheti túl a 8 bart.

Ajánlott egy Termosztát beszerelése a vízvezeték 
rendszerbe a tároló és a szerelvények közé, egy 
esetleges felforralás elkerülése végett. A kilépő víz 
hőmérsékletének 50 °C körül kell lennie.

A kollektor érzékelőt koppanásig be kell nyomni az 
érzékelő hüvelybe. Az érzékelő hüvelyét szilikonnal 
kell lezárni. A használt érzékelőnek alkalmasnak kell 
lennie 250 °C-ot is elviselnie.

7 Stagnálás és túlmelege-
dés 

Elektromos vagy szivattyú hiba esetén ill. a tartály 
túlmelegedése esetén, előfordulhat a rendszer 
stagnálása. A kollektor előre és visszatérőjébe ill. a 
tárolóra egy túlhevülés elleni szelep van szerelve, 
ez kinyit egy bizonyos hőmérséklet felett, mely me-
goldja a problémát. A szelep hiányában a gyűjtőben 
gőzképződés indul. Ilyen körülmények között a 
gyűjtő cső hőmérséklete könnyedén elérheti a   
160 °C-ot.

Normál üzemi körülmények között a szivattyú leál-
lásakor ritkán következik be stagnálás. Ez abban az 
esetben történhet meg, ha hosszú ideig nincs me-
legvíz elvétel (Pl. szabadság alatt). Ha 2 vagy több 
napig nincs szükség melegvízre, célszerű a Kollek-
tort a Napsugárzás elől eltakarni vagy a meleget a 
hűtőrendszerbe vezetni (Pl. Radiátorok). A stagnálás 
nem károsítja a kollektort, azonban fontos annak biz-
tosítása, hogy kollektor csőszigetelés kibírja a 200 °C 
feletti hőmérsékletet (Pl. ásványgyapot, üveggyapot).  
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Karbantartás

8 Karbantartás

8.1 Tisztítás

Normális esetben a csöveket csak a lehulló esőtől 
és portól kell megtisztítani. Ugyanakkor ha a csövek 
észrevehetően piszkosak,koszosak, akkor egy ned-
ves ronggyal és szappannal le kell takarítani őket. Ha 
a kollektor nehezen elérhető helyen van, akkor egy 
nagynyomású víztisztító berendezéssel is meg lehet 
tisztítani.

Különösen ősszel és télen a kollektorok felfogják 
a leveleket. Ezeket gyakran el kell távolítani, mert 
előfordulhat, hogy teljesen befedik a kollektort, amitől 
nem kap elég napsugárzást.

8.2 Sérült csövek 

Egy sérült csövet, amilyen gyorsan csak lehet ki kell 
cserélni, ez miatt csökken a kollektor teljesítménye. 
A kollektor a sérült csőtől még teljesen működőképes 
marad. Az üvegszilánkokat el kell távolítani, mert sé-
rüléseket okozhatnak.
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