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Επεξήγηση συμβ λων και υποδείξεις ασφαλείας

1.1

Επεξήγηση συμβ λων

Προειδοποιητικές υποδείξεις
Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο
κείμενο επισημαίνονται και
πλαισιώνονται με ένα γκρι
προειδοποιητικ τρίγωνο σε γκρι
φντο.
Εάν υπάρχει κίνδυνος λγω ρεύματος
στο προειδοποιητικ τρίγωνο υπάρχει
σύμβολο κεραυνού αντί για
θαυμαστικ.
Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής
υπδειξης επισημαίνουν το είδος και τη
σοβαρτητα των συνεπειών, σε περίπτωση που
δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή του
κινδύνου.
• ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει τι υπάρχει κίνδυνος
πρκλησης υλικών ζημιών.
• ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει τι υπάρχει κίνδυνος
πρκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρτητας
τραυματισμών.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει τι υπάρχει
κίνδυνος πρκλησης σοβαρών τραυματισμών.
• ΚΙΝΔΥΝΟΣσημαίνει, τι μπορεί να προκληθούν
τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν
θανατηφροι.
Σημαντικές πληροφορίες
Σημαντικές πληροφορίες που δεν
αφορούν κινδύνους για άτομα ή
αντικείμενα επισημαίνονται με το
διπλαν σύμβολο. Διαχωρίζονται με
γραμμές επάνω και κάτω απ το
κείμενο.
Περαιτέρω σύμβολα
Σύμβολο

Ερμηνεία

B

Ενέργεια

1., 2.

Αριθμημένη ακολουθία βημάτων

Æ

Παραπομπή σε άλλα σημεία του
εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα

•

Παράθεση/καταχώρηση στη λίστα
–

Πίν. 1

Παράθεση/καταχώρηση στη λίστα
(2 o επίπεδο)

1.2

1

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Αποθήκευση
B Αποθηκεύετε τους επίπεδους συλλέκτες μνο
σε ξηρ μέρος (σε εξωτερικούς χώρους μνο με
προστασία απ τη βροχή).
Κίνδυνος εγκαυμάτων στους επίπεδους συλλέκτες
Εάν ο επίπεδος συλλέκτης και τα υλικά τοποθέτησης
είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο
χρονικ διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να καούν.
B Φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ προστασίας
B Προστατέψτε τον επίπεδο συλλέκτη και τα
υλικά τοποθέτησης απ την ηλιακή ακτινοβολία
(π.χ. με ένα προστατευτικ κάλυμμα).
Κίνδυνος πτώσης κατά την εκτέλεση εργασιών στη στέγη
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ προστατευτικ έναντι
πτώσης, φοράτε την ατομική προστατευτική
ενδυμασία ή τον εξοπλισμ προστασίας.
B Κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη
λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρληψης ατυχημάτων.
B Τηρείτε τους κανονισμούς πρληψης ατυχημάτων.
Τοποθέτηση
Η συναρμολγηση και συντήρηση θα πρέπει να
πραγματοποιούνται αποκλειστικά απ
εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία.
B Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
B Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να υπκεινται σε
μετατροπές.
B Τοποθετήστε το σετ συναρμολγησης μνο σε
ανθεκτικές οροφές. Αν χρειαστεί ζητήστε τη
συμβουλή ενς μηχανικού ή/και ενς ειδικού
τεχνικού για στέγες.
Έλεγχος λειτουργίας
Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
B Συμβουλή για τον ιδιοκτήτη: Συνάψτε σύμβαση
συντήρησης και επιθεώρησης με κάποια
εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία.
B Αντικαθιστάτε άμεσα τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά.
Εξοικείωση του υπεύθυνου λειτουργίας
B Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με τον τρπο
λειτουργίας της συσκευής και βοηθήστε τον να
εξοικειωθεί με το χειρισμ της συνολικής
εγκατάστασης.
B Επισημάνετε στον ιδιοκτήτη, τι απαγορεύεται
να προβεί σε τροποποιήσεις ή επισκευές.
B Παραδώστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης
και συντήρησης στον ιδιοκτήτη. Υποδείξτε του, τι
θα πρέπει να φυλάξει τις οδηγίες και να τις
μεταβιβάσει στον επμενο ιδιοκτήτη/χρήστη.
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Στοιχεία για το προϊ ν

Ο επίπεδος συλλέκτης Logasol SKN 4.0
αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες για λγους
συντομίας ως συλλέκτης.

1

2.1

Δομή του συλλέκτη

Οι εικνες στις παρούσες οδηγίες δείχνουν
κάθετους συλλέκτες [10]. @ταν η τοποθέτηση
οριζντιων συλλεκτών [9] διαφέρει απ την
τοποθέτηση κάθετων συλλεκτών, ττε αυτ
υποδεικνύεται στις οδηγίες.

2
2

1
3

10

1

4
5

9
6
7

8
8

6720640298-31.1ST

Σχ. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Διάγραμμα τομής κάθετου τύπου συλλέκτη

Κυάθιο για τον αισθητήρα συλλέκτη
Σύνδεση συλλέκτη, προσαγωγή
Γυάλινο κάλυμμα
Απορροφητής
Μνωση
Σωλήνωση
Υποδοχή τοποθέτησης στο περίβλημα
Σύνδεση συλλέκτη, επιστροφή
Βασικ σχέδιο οριζντιου τύπου συλλέκτη
Βασικ σχέδιο κάθετου τύπου συλλέκτη
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2.2

2

Προδιαγραφ μενη χρήση

Οι συλλέκτες χρησιμεύουν ως μονάδες
παραγωγής θερμτητας σε ένα θερμικ ηλιακ
σύστημα.
Το σετ συναρμολγησης προορίζεται
αποκλειστικά για την ασφαλή στερέωση
συλλεκτών.
B Λειτουργείτε τους συλλέκτες μνο σε
συνδυασμ με κατάλληλα συστήματα ελέγχου
ηλιακού και μνο σε εγγενώς κλειστά ηλιακά
συστήματα (χωρίς επαφή με οξυγνο).
Επιτρεπ μενος θερμικ ς φορέας
B Λειτουργείτε τους συλλέκτες για την προστασία
απ ζημιές λγω παγετού και διάβρωσης με
ηλιακ θερμικ υγρ L.
Επιτρεπ μενες στέγες
Οι παρούσες οδηγίες περιγράφουν την
τοποθέτηση του συλλέκτη σε ταράτσες και
τοίχους.
B Τοποθετήστε το σετ συναρμολγησης μνο σε
αυτές τις στέγες.
Επιτρεπ μενες κλίσεις στέγης
B Τοποθετήστε το σετ συναρμολγησης μνο σε
ταράτσες η στέγες με μικρή κλίση έως 25°.
Στηρίγματα συλλέκτη
B Κατά την τοποθέτηση σε ταράτσα: Μην
χρησιμοποιείτε τα στηρίγματα συλλέκτη για τη
στερέωση άλλων εξαρτημάτων στέγης.
B Κατά την τοποθέτηση σε πρσοψη:
Τοποθετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη μνο σε
ανθεκτικούς τοίχους.

Επιτρεπ μενα φορτία
B Τοποθετήστε τους συλλέκτες μνο σε τπους
εγκατάστασης με τιμές χαμηλτερες απ αυτές
που παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Αν χρειαστεί
ζητήστε τη συμβουλή ενς μελετητή στατικών.
Ανάλογα με τον τρπο τοποθέτησης,
τον τύπο συλλέκτη και τα επιτρεπμενα
φορτία απαιτείται πρσθετος
εξοπλισμς (πρσθετα στηρίγματα
συλλέκτη, πρσθετες ράγες προφίλ).
Το σετ συναρμολγησης ενδείκνυται για τα
παρακάτω μέγιστα φορτία (κατά DIN 1055, Μέρος 4
και 5):
Μέγιστο φορτίο
χιονιού

Μέγιστη
ταχύτητα ανέμου

Τοποθέτση σε ταράτσα
2,0 kN/m2

151 km/h1)

3,8 kN/m2 2)

151 km/h1)

Τοποθέτηση σε τοίχο
2,0 kN/m2

129 km/h3)

Πίν. 2 Επιτρεπμενα φορτία
1) αντιστοιχεί σε δυναμική πίεση 1,1 kN/m2
2) ανάλογα με τον τρπο τοποθέτησης και τον τύπο
συλλέκτη εφικτ μνο με πρσθετο εξοπλισμ
3) αντιστοιχεί σε δυναμική πίεση 0,8 kN/m2

B Για τον προσδιορισμ της μέγιστης ταχύτητας
ανέμου λάβετε υπψη τους παρακάτω
παράγοντες:
– Τπος εγκατάστασης του ηλιακού
συστήματος
– Γεωγραφικ ύψος του τπου
– Τοπογραφία (έδαφος/οικοδμηση)
– Ύψος κτιρίου
Το μέγιστο φορτίο χιονιού προκύπτει απ τις
τοπικές ζώνες (ζώνες φορτίου χιονιού) και τις
στάθμες φυσικού εδάφους.
B Ενημερωθείτε για τα τοπικά φορτία χιονιού.
Αποφύγετε τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων
χιονιού πάνω απ το συλλέκτη ή πάνω στο
συλλέκτη:
B Τοποθετήστε μια σχάρα συλλογής χιονιού πάνω
απ το συλλέκτη.
B Καθαρίζετε τακτικά το συσσωρευμένο χινι.
Για την αποφυγή φορτίων χιονιού βλέπε επίσης:
Διαφορές ύψους μεταξύ στεγών Æ σελίδα 13.
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2.3

Εξαρτήματα και τεχνικά έγγραφα
Σύστημα ελέγχου ηλιακού
• Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση του
θερμοστάτη
• Χειρισμς του θερμοστάτη και της συνολικής
εγκατάστασης
• Συντήρηση του θερμοστάτη
• Υποδείξεις για βλάβες του θερμοστάτη

Το θερμικ ηλιακ σύστημα χρησιμεύει στην
παραγωγή ζεστού νερού και αν χρειαστεί
πρσθετα στην υποστήριξη θέρμανσης.
Αποτελείται απ διάφορα στοιχεία.

6
5

1

Περισστερες οδηγίες μπορεί να υπάρχουν στον
πρσθετο εξοπλισμ

4

2

2.4

3

6720640298-22.1ST

Σχ. 2
1
2
3
4
5
6

Στοιχεία του ηλιακού συστήματος

Συλλέκτης με αισθητήρα συλλέκτη επάνω
Σωλήνωση (επιστροφή)
Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού με δοχείο
διαστολής, διατάξεις θερμοκρασίας και ασφαλείας
ηλιακ μπιλερ
Σύστημα ελέγχου ηλιακού
Σωλήνωση (προσαγωγή)

Τα παρακάτω θέματα περιγράφονται στις οδηγίες
των στοιχείων:
HΛIAKOΣ ΣYΛΛEKTHΣ
• Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
• Στερέωση του συλλέκτη
• Υδραυλική σύνδεση του συλλέκτη
• Συντήρηση του συλλέκτη

Πρ σθετος εξοπλισμ ς

Ακολουθεί ένας κατάλογος με πρσθετα
εξαρτήματα, που προορίζονται για το συλλέκτη και
το σετ τοποθέτησης. Μια ενημερωμένη και πλήρης
επισκπηση παρατίθεται στον πλήρη κατάλογο.
• Πρσθετος εξοπλισμς για μεγαλύτερα φορτία
(Æ κεφάλαιο 7.3, σελίδα 30)
• Σετ εξαεριστήρα (Æ κεφάλαιο 9.3, σελίδα 38)
• Προστασία υπέρτασης για αισθητήρα συλλέκτη
• Διπλς σωλήνας ηλιακού (σωλήνωση),
μονωμένος και με ενσωματωμένο καλώδιο
αισθητήρα συλλέκτη
• Σετ σύνδεσης για διπλ σωλήνα ηλιακού

2.5

Δήλωση συμμ ρφωσης ΕΚ

Το προϊν αυτ συμμορφώνεται σον αφορά την
κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους
σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η δήλωση
συμμρφωσης πιστοποιήθηκε με τη σήμανση CE.
Μπορείτε να ζητήσετε τη δήλωση συμμρφωσης
απ τον κατασκευαστή (διεύθυνση βλ. πίσω
πλευρά.

Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού
• Τοποθέτηση του κιτ υδραυλικής σύνδεσης
ηλιακού
• Τοποθέτηση των σωληνώσεων
• Έναρξη λειτουργίας της συνολικής
εγκατάστασης
• Συντήρηση του κιτ υδραυλικής σύνδεσης
ηλιακού και της συνολικής εγκατάστασης
• Υποδείξεις για βλάβες της συνολικής
εγκατάστασης
ηλιακ μπ ιλερ
• Τοποθέτηση και συναρμολγηση του μπιλερ
• Έναρξη λειτουργίας του μπιλερ
• Συντήρηση του μπιλερ
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2.6

Πινακίδα τύπου

2.7

Η πινακίδα τύπου του συλλέκτη βρίσκεται στο
περίβλημα του συλλέκτη και αναγράφει στοιχεία
σε μορφή συμβλων.

Τεχνικά στοιχεία

Logasol SKN 4.0
Πιστοποιητικά
DIN

1
2

3

Μήκος

2017 mm

Πλάτος

1175 mm

Ύψος

87 mm

Απσταση μεταξύ των
συλλεκτών

25 mm

Σύνδεση συλλέκτη
(σε μορφή στομίου)

23 mm

Περιεχμενο απορροφητή,
κάθετος τύπος (Vf)

0,94 l

Περιεχμενο απορροφητή,
οριζντιος τύπος (Vf)

1,35 l

Εξωτερική επιφάνεια (μικτή
επιφάνεια, AG)

2,37 m2

Επιφάνεια απορροφητή
(καθαρή επιφάνεια), AA)

2,18 m2

Επιφάνεια ανοίγματος
(διαφανής επιφάνεια, Aa)

2,25 m2

Καθαρ βάρος, κάθετος τύπος

40 kg

6720640298.58-1.ST

Σχ. 3
1
2
3

Θέση της πινακίδας τύπου

Πινακίδα τύπου στο περίβλημα συλλέκτη
Κυάθιο εμβάπτισης αισθητήρα συλλέκτη, κάθετος
τύπος συλλέκτη
Κυάθιο εμβάπτισης αισθητήρα συλλέκτη,
οριζντιος τύπος συλλέκτη

Σύμβολο Ερμηνεία

Επεξήγηση

tstg

temperaturestagn Θερμοκρασία
ακινησίας, μέγ.
ation

pmax

pressuremaximum Πίεση λειτουργίας,
μέγ.

Καθαρ βάρος, οριζντιος
τύπος

41 kg

m

mass

Βάρος

6 bar

AG

areagross

Εξωτερική
επιφάνεια

Επιτρεπμενη πίεση
λειτουργίας συλλέκτη (pmax)
Μέγ. θερμοκρασία ακινησίας

199 °C

Aa

areaapertur

Επιφάνεια
ανοίγματος
(διαφανής
επιφάνεια)

AA

areaabsorber

Επιφάνεια
απορροφητή

Vf

volumefluid

Περιεχμενο
συλλέκτη

Πίν. 4

mbar
14
12
10
8
6
4
2
0

Πίν. 3 Στοιχεία πινακίδας τύπου

1

2
0

50

100

150

l/h
Σχ. 4
1
2

200

250

6720640298-66.1ST

Απώλειες πίεσης των συλλεκτών

Καμπύλη απώλειας πίεσης για κάθετο τύπο
Καμπύλη απώλειας πίεσης για οριζντιο τύπο

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!
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2

Στοιχεία για το προϊ ν

2.8

Περιεχ μενο παραγγελίας

B Ελέγξτε τις παραδσεις για τυχν φθορές και
ελλείψεις.
2.8.1

Σετ συναρμολ γησης για τους συλλέκτες

3
1

4

2
5

3
5

3

8

7

6

6720647803-03.1T

Σχ. 5

Σετ συναρμολγησης για 2 κάθετους συλλέκτες: 1 σετ συναρμολγησης βασική έκδοση, 1 σετ
συναρμολγησης επέκταση

Σετ συναρμολ γησης βασική έκδοση, ανά σειρά
συλλεκτών και για τον πρώτο συλλέκτη:

Σετ συναρμολ γησης επέκταση, ανά κάθε
επ μενο συλλέκτη:

Θέση 1: Ράγα προφίλ

2x

Θέση 1: Ράγα προφίλ

2x

Θέση 3: Βίδα M8x20

6x

Θέση 2: Συνδετήρας

2x

Θέση 5: Μονς σφιγκτήρας συλλέκτη

4x

Θέση 3: Βίδα M8x20

3x

Θέση 6: Παξιμάδι M8

4x

Θέση 4: Διπλς σφιγκτήρας συλλέκτη

2x

Θέση 7: Στήριγμα συλλέκτη

2x

Θέση 6: Παξιμάδι M8

2x

Θέση 7: Στήριγμα συλλέκτη

1 x1)

Θέση 8: Διάταξη προστασίας απ
ολίσθηση

2x

Θέση 8: Διάταξη προστασίας απ ολίσθηση 2 x
Πίν. 5

Πίν. 6
1) σε οριζντιο τύπο συλλέκτη: 2 x στηρίγματα συλλέκτη

Ανάλογα με την περίπτωση
τοποθέτησης απαιτούνται πρσθετα
στηρίγματα συλλέκτη και πρσθετες
ράγες προφίλ. Σχετικές υποδείξεις
υπάρχουν στα ακλουθα κεφάλαια.

8
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Στοιχεία για το προϊ ν

2.8.2

Σετ σύνδεσης

1

2
3

4 5

6
7

12

11

10
9

13

8
6720647803-02.1T

D

Σχ. 6

1 σετ σύνδεσης για ταράτσα και 2 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης

Σετ σύνδεσης για μία συστοιχία συλλεκτών:

2.8.3

Θέση 1:

Σφιγκτήρας (1 x ως
ανταλλακτικ)

5x

Θέση 3:

Παξιμάδι G1

2x

Θέση 4:

Δακτύλιος σύσφιξης

2x

Θέση 5:

Γωνία

2x

Θέση 6:

Κολάρο σύσφιξης 18 mm

2x

Θέση 7:

Κοχλιωτ πώμα R¾

2x

Θέση 8:

Τυφλή τάπα

2x

Θέση 9:

Σωλήνας ηλιακού 55 χλστ

2x

Θέση 10:

Οδηγίες εγκατάστασης και
συντήρησης

1x

Θέση 11:

Κλειδί SW5

1x

Θέση 12:

Στήριγμα για τον αγωγ
προσαγωγής

2x

Θέση 13:

Τάπα για κυάθιο εμβάπτισης
(αισθητήρας συλλέκτη)

1x

Συλλέκτης με 2 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης

1

2

10
Σχ. 7

Πίν. 7

6720640298.06-1.ST

2 προστατευτικές γωνίες μεταφοράς
περιλαμβάνουν απ
1 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης (1 σετ
ενδιάμεσης σύνδεσης περιέχει απ 2
σφιγκτήρες και 1 σωλήνα ηλιακού)

Θέση 1:

Σφιγκτήρας

Θέση 2:

Σωλήνας ηλιακού 145 mm με τάπα 2 x

Θέση 10: Γωνία μεταφοράς με σετ
ενδιάμεσης σύνδεσης

4x
2x

Πίν. 8

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!
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3

Προδιαγραφές

3

Προδιαγραφές

3.1

Ισχύς των προδιαγραφών

B Προσέξτε ενδεχμενες αλλαγές ή προσθήκες
στις προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές
ισχύουν επίσης τη χρονική στιγμή της
εγκατάστασης.

3.2

Πρ τυπα, διατάξεις, οδηγίες

B Κατά την τοποθέτηση και τη λειτουργία της
εγκατάστασης τηρείτε πάντοτε τους
κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη
χώρα σας.
Τεχνικοί καν νες που ισχύουν στη Γερμανία για
την εγκατάσταση συλλεκτών:
• Τοποθέτηση σε στέγες:
– DIN 18338, VOB, Μέρος C1): Εργασίες
κάλυψης και μνωσης στέγης.
– DIN 18339, VOB, Μέρος C: Υδραυλικές
εργασίες
– DIN 18451, VOB, μέρος C: Εργασίες
σκαλωσιάς
– DIN 1055: Επιδράσεις σε φέροντες
οργανισμούς
• Σύνδεση θερμικών ηλιακών συστημάτων:
– EN 12976: Θερμικά ηλιακά συστήματα και
εξαρτήματα αυτών (συστήματα
κατασκευασμένα στο εργοστάσιο)
– ENV 12977: Θερμικά ηλιακά συστήματα και
εξαρτήματα αυτών (συστήματα
συναρμολογημένα στον πελάτη)
– DIN 1988: Tεχνικοί καννες για εγκατάσταση
πσιμου νερού (ΕΠΝ)
• Ηλεκτρική σύνδεση:
– DIN EN 62305 Μέρος 3 / VDE 0185-305-3:
Αντικεραυνική προστασία, προστασία
κατασκευών και ατμων

1) VOB: Σύμβαση για εκτέλεση έργου, Μέρος C: Γενικοί ροι
τεχνικών συμβάσεων για εκτέλεση έργου (ATV):

10
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Μεταφορά

4

Μεταφορά
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λγω
πτώσης απ τη στέγη!
B Μην χρησιμοποιείτε σκάλα για τη
μεταφορά στη στέγη, καθώς τα υλικά
τοποθέτησης και οι συλλέκτες έχουν
μεγάλο γκο και βάρος.
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης,
φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
τραυματισμού απ πτώση
εξαρτημάτων!
B Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση
ασφαλίστε τους συλλέκτες και τα
υλικά τοποθέτησης έναντι πτώσης.

1
4
1

3
2
6720640298.28-1.ST

Σχ. 8
1
2
3

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαντητας
λγω φθοράς της επιφάνειας
στεγανοποίησης στις συνδέσεις
συλλεκτών!
B Τα προστατευτικά καπάκια πρέπει να
αφαιρούνται λίγο πριν την
τοποθέτηση στη στέγη.
Δύο απ τις τέσσερις γωνίες
μεταφοράς του συλλέκτη περιέχουν
σημαντικά εξαρτήματα (Æ εικνα 7,
σελίδα 9).

4

Περιοχές της εσοχής λαβής
Τα προστατευτικά καπάκια πρέπει να αφαιρούνται
στη στέγη
Μεταφορά του συλλέκτη με τα χέρια: περιμετρική
ακμή συλλέκτη
Μεταφορά του συλλέκτη με τα χέρια: εσοχή λαβής

B Για να διευκολυνθεί η μεταφορά των συλλεκτών
και των υλικών τοποθέτησης, αν χρειαστεί
χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βοηθητικά μέσα
με επαρκή αντοχή φορτίου:
– Ζώνη μεταφοράς
– Αναρροφητήρας 3 σημείων
– Σκάλα ή διατάξεις για εργασία σε καπνοδχο
– Αναβατριο
– Σκαλωσιά
Οι σωλήνες ηλιακού [1] στις γωνίες
μεταφοράς παραδίδονται με
γρασαρισμένες τάπες [2]. Αυτές οι
τάπες διευρύνουν το σωλήνα ηλιακού
και διευκολύνουν την τοποθέτηση στη
σύνδεση συλλέκτη.

@λα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.

B Φροντίστε για τη φιλική προς το περιβάλλον
ανακύκλωση των συσκευασιών μεταφοράς.

B Αφαιρέστε την τάπα [2] λίγο πριν την
τοποθέτηση του σωλήνα ηλιακού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βλάβες στις συνδέσεις
συλλεκτών λγω λανθασμένης χρήσης!
B Μην χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις
συλλεκτών ως βοήθημα μεταφοράς.
B Για τη μεταφορά του συλλέκτη με τα
χέρια κρατήστε τον απ την εσοχή
λαβής ή την ακμή του συλλέκτη.

1

2

145 mm
6720640298-45.1ST

Σχ. 9
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5

Πριν απ τη συναρμολ γηση

5

Πριν απ τη συναρμολ γηση

5.1

Γενικές υποδείξεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο συλλέκτης και
τα υλικά τοποθέτησης είναι
εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία
για μεγάλο χρονικ διάστημα, υπάρχει
κίνδυνος να καούν!
B Φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας
B Προστατέψτε το συλλέκτη και τα
υλικά τοποθέτησης απ την ηλιακή
ακτινοβολία.
Καθώς οι εταιρίες τεχνικών για στέγες
είναι εξοικειωμένες με την εργασία
πάνω σε στέγες και με τους κινδύνους
απ ενδεχμενη πτώση, προτείνουμε
να συνεργαστείτε με μια τέτοια εταιρία.

B Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις στον τπο
εγκατάστασης και για τις τοπικές διατάξεις.
B Φροντίστε για την ιδανική διάταξη των
συλλεκτών στη στέγη. Κατά τη διαδικασία αυτήν
προσέξτε ιδιαίτερα:
– Ευθυγραμμίστε τη συστοιχία συλλεκτών κατά
το δυνατν προς το Ντο (Æ εικνα 10).
– Ευθυγραμμίστε τη συστοιχία συλλεκτών έτσι,
ώστε να βρίσκεται παράλληλα με τα
παράθυρα, τις πρτες κτλ. (Æ εικνα 10).
– Αποφύγετε πιθανές σκιάσεις
(Æ εικνες 11, 19 και 20).
– Αποφύγετε τις διαφορές ύψους (Æ εικνα 13).
– Προσέξτε την υδραυλική σύνδεση στη
σωλήνωση (Æ κεφάλαιο 9).
– Προσέξτε τον αναγκαίο χώρο στη στέγη
(Æ κεφάλαιο 5.4).

B Αποφύγετε τη σκίαση της συστοιχίας συλλεκτών
απ γειτονικά κτίρια, δέντρα, άλλες σειρές
συλλεκτών κτλ.

6720647803-45.1T

Σχ. 11
Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού χι κάτω απ τη
συστοιχία συλλεκτών
Σε ορισμένες περιπτώσεις το κιτ υδραυλικής
σύνδεσης ηλιακού [1] δεν μπορεί να τοποθετηθεί
κάτω απ τη συστοιχία συλλεκτών (π.χ. σε
κεντρικές θερμάνσεις οροφής).
Για να αποφύγετε σε αυτές τις εγκαταστάσεις το
ενδεχμενο υπερθέρμανσης, δημιουργήστε με
την προσαγωγή ένα "σάκο αγωγών":
B Τοποθετήστε την προσαγωγή αρχικά μέχρι το
ύψος της σύνδεσης επιστροφής συλλέκτη [2].
Στη συνέχεια οδηγήστε την μέχρι το κιτ
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού

1

N
W

O

2

S

6720640298-61.1ST

Σχ. 12

6720647803-44.1T

Σχ. 10
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Πριν απ τη συναρμολ γηση

5

Διαφορές ύψους μεταξύ στεγών
@ταν υπάρχουν διαφορές ύψους μεταξύ των
στεγών πρέπει να αποτρέπεται η ολίσθηση
φορτίων χιονιού σε κλίση στέγης α> 15°. Το
μέγεθος της πρσθετης επιβάρυνσης απ την
ολίσθηση φορτίου χιονιού προκύπτει απ τη
διαφορά ύψους (Æ εικνα 13): ls = 2 × h
B Αποφύγετε την τοποθέτηση των συλλεκτών
στην περιοχή ls ταν υπάρχουν διαφορές
ύψους.
B Κατά την τοποθέτηση ταν υπάρχουν διαφορές
ύψους:
– Τοποθετήστε μια σχάρα συλλογής χιονιού
στην υψηλτερη στέγη.
– Λάβετε υπψη τα πρσθετα φορτία κατά την
τοποθέτηση.

ls

1

2
h

6720647803-43.1T

Σχ. 13
1
2
α
h
ls

Πρσθετο φορτίο απ την ολίσθηση χιονιού
Κανονικ φορτίο χιονιού
Κλίση στέγης
Διαφορά ύψους
Μέγεθος του πρσθετου φορτίου

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!
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Πριν απ τη συναρμολ γηση

5.2

Διάταξη των συλλεκτών

Η προσαγωγή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή
αριστερά στη συστοιχία συλλεκτών.
B Συνδέστε τη συστοιχία συλλεκτών εναλλάξ στις
δύο πλευρές (Æ εικνα 14).
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με το σχεδιασμ του υδραυλικού
κυκλώματος της εγκατάστασης και των
εξαρτημάτων ανατρέξτε στο έγγραφο
σχεδιασμού τεχνολογίας ηλιακών.

2

3

1

Επιτρεπ μενη διάταξη και ευθυγράμμιση
B Για την τοποθέτηση του συλλέκτη λάβετε
υπψη, τι το κυάθιο εμβάπτισης για τον
αισθητήρα συλλέκτη βρίσκεται επάνω
(Æ εικνα 14 [1]).
B Σχεδιάστε την τοποθέτηση του καλωδίου
αισθητήρα συλλέκτη έτσι, ώστε ο αισθητήρας
συλλέκτη (Æ εικνα 14 [1]) στο συλλέκτη να
μπορεί να συναρμολογηθεί με τη συνδεδεμένη
προσαγωγή [5].
Μέγιστος αριθμ ς συλλεκτών και συστοιχίες
συλλεκτών πολλαπλών σειρών
B Προγραμματίστε έως 10 συλλέκτες σε κάθε
σειρά.
B Συνδέστε τις συστοιχίες συλλεκτών πολλαπλών
σειρών κατά Tichelmann. Το άθροισμα λων των
αντιστάσεων (π.χ. μήκη σωληνώσεων με την ίδια
διατομή) ανάμεσα στις πρώτες και τελευταίες
διακλαδώσεις είναι ίδιο.

4

5

2

3

1

1

2

4
6720640298.24-1.ST

5

Σχ. 14 Διάταξη κάθετων (επάνω) και οριζντιων
(κάτω) συλλεκτών
1

2
3
4
5

14

Αισθητήρας συλλέκτη στο κυάθιο εμβάπτισης
(πάντα επάνω στο συλλέκτη με τη συνδεδεμένη
προσαγωγή)
Σωλήνας ηλιακού 145 χλστ
Σωλήνας ηλιακού 55 mm και τάπα
Επιστροφή (απ το μπιλερ)
Προσαγωγή (προς το μπιλερ)

6720640298.19-1.ST

Σχ. 15
1
2

Σύνδεση μιας σειράς
Σύνδεση άνω των 10 συλλεκτών: παράλληλη
σύνδεση δύο σειρών κατά Tichelmann

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!

Πριν απ τη συναρμολ γηση

5.3

Γωνία τοποθέτησης των συλλεκτών

Η γωνία τοποθέτησης των συλλεκτών εξαρτάται
απ το σκοπ χρήσης και την κλίση στέγης.
Ο σκοπς χρήσης, η γωνία στέγης και η γωνία
τοποθέτησης καθορίζουν τη γωνία κλίσης του
στηρίγματος συλλέκτη. Η γωνία κλίσης του
στηρίγματος συλλέκτη ρυθμίζεται με τις
τηλεσκοπικές ράγες του στηρίγματος συλλέκτη.

5

5.3.2

Καθορισμ ς γωνίας τοποθέτησης και
γωνίας κλίσης σε κεκλιμένες στέγες
Σε στέγες με ελαφριά κλίση προς το Ντο:
γωνία κλίσης [2] =
γωνία τοποθέτησης [1] — κλίση στέγης [3]
Σε στέγες με ελαφριά κλίση προς το Βορρά:
γωνία κλίσης [2] =
γωνία τοποθέτησης [1] + κλίση στέγης [3]

1

1
2

45°

2

45°

30°

30°
15°

α

15°

3
6720647803-05.1T

6720647803-04.1T

Σχ. 17 Γωνία τοποθέτησης σε κεκλιμένες στέγες

Σχ. 16

1

α

2
3

Γωνία τοποθέτησης

5.3.1 Καθορισμ ς εύρους γωνίας τοποθέτησης
Ανάλογα με το σκοπ χρήσης των ηλιακών
συστημάτων καθορίζονται και οι γωνίες
τοποθέτησης, οι οποίες ανάλογα με την εποχή
εξασφαλίζουν βέλτιστη παραγωγή ηλιακής
ενέργειας.

Σκοπ ς χρήσης

Εύρος γωνίας
τοποθέτησης

Ζεστ νερ

30—45°

Μπιλερ + θέρμανση χώρου

45—60°

Μπιλερ + πισίνα

30—45°

Μπιλερ + θέρμανση χώρου
+ πισίνα

45—60°

Γωνία τοποθέτησης του συλλέκτη (συνολική γωνία
απ οριζντια θέση)
Γωνία κλίσης του στηρίγματος συλλέκτη
Κλίση στέγης (έως 25°)

5.3.3

Καθορισμ ς γωνίας τοποθέτησης και
γωνίας κλίσης σε τοίχους
Κατά την τοποθέτηση σε τοίχο:
γωνία κλίσης [2] = 90° — γωνία τοποθέτησης [1]
Η γωνία τοποθέτησης πρέπει να
βρίσκεται μεταξύ 45° και 60°.

Πίν. 9

45°
30°

B Καθορίστε το εύρος γωνίας τοποθέτησης
σύμφωνα με το σκοπ χρήσης.

2

2
1

45°

1

60°
6720647803-06.1T

Σχ. 18
1
2

Γωνία τοποθέτησης του συλλέκτη (συνολική γωνία
απ οριζντια θέση)
Γωνία κλίσης του στηρίγματος συλλέκτη

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!
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5.4

Πριν απ τη συναρμολ γηση

Αναγκαίος χώρος στη στέγη

5.4.1

Καθορισμ ς απ στασης μεταξύ των σειρών
συλλεκτών
Η ελάχιστη απσταση X μεταξύ των σειρών
συλλεκτών προκύπτει απ τη γωνία τοποθέτησης
των συλλεκτών.
Απ σταση X
Γωνία
τοποθέτησης
α

Ταράτσα
κάθετα

οριζ ντια

α

Τοίχος
οριζ ντια

X

30°

5,05 m

2,94 m

—

35°

5,44 m

3,17 m

—

40°

5,79 m

3,37m

—

Σχ. 19 Απσταση και σκίαση, τοποθέτηση σε
ταράτσα

45°

6,09 m

3,55 m

2,33 m

α
X

50°

6,35 m

3,70 m

2,26 m

55°

6,56 m

3,82 m

2,18 m

60°

6,72 m

3,92 m

2,08 m

6720647803-07.1T

Γωνία τοποθέτησης
Απσταση μεταξύ των σειρών συλλεκτών

Πίν. 10 Απσταση μεταξύ των σειρών συλλεκτών,
σε ελάχιστη ύψος ηλίου (σε ταράτσα: 17°,
σε τοίχο: 61°)

α

Η απσταση μεταξύ των σειρών συλλεκτών
εξαρτάται επίσης απ την πιθανή σκίαση.

X

B Υιοθετήστε την ελάχιστη απσταση X απ τον
πίνακα 10 ή υπολογίστε την σύμφωνα με τα
έγγραφα σχεδιασμού.
B Σε περίπτωση συστοιχιών συλλεκτών
πολλαπλών σειρών, φροντίστε η απσταση X να
είναι τσο μεγάλη, ώστε να μην δημιουργείται
σκίαση (Æ εικνα 19 και 20).

6720647803-01.1T

Σχ. 20 Απσταση και σκίαση, τοποθέτηση σε
τοίχο
α
X

16

Γωνία τοποθέτησης
Απσταση μεταξύ των σειρών συλλεκτών
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Πριν απ τη συναρμολ γηση

5.4.2

Καθορισμ ς αναγκαίου χώρου
Αριθμ ς
συλλεκτών

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ
συλλέκτες, που δεν αντέχουν στα
φορτία ανέμου και στις πιέσεις αέρα!
B Ελάχιστη απσταση απ τα άκρα της
στέγης (διάταση a).
• Διάσταση a: Και οι δύο τύποι είναι εφικτοί.
Η μικρτερη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
• Διάσταση A, B και C: Æ πίνακας 11, 12 και 13

a= h

a

10

κάθετα

οριζ ντια

1

1,18 m

2,02 m

2

2,38 m

4,06 m

3

3,58 m

6,10 m

4

4,78 m

8,14 m

5

5,98 m

10,19 m

6

7,18 m

12,23 m

7

8,38 m

14,27 m

8

9,58 m

16,31 m

b

9

10,78 m

18,35 m

10

11,98 m

20,40 m

Πίν. 11

a

Διάσταση B

a
h
6720647803-08.1T

Σχ. 21 Αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν,
ταράτσα

a
a= h
1

a

1

a= h

5

2

a= b
5

2

5

a=

1

Διάσταση A

a= b
10

C a

5

2

l
5

Γωνία κλίσης

κάθετα

οριζ ντια

30°

1,77 m

1,04 m

35°

1,67 m

0,98 m

40°

1,57 m

0,93 m

45°

1,50 m

0,88 m

50°

1,50 m

0,89 m

55°

1,52 m

0,90 m

60°

1,53 m

0,91 m

Πίν. 12
Διάσταση C

h
a1
a2

l

a1 a2

b
6720647803-52.1T

Γωνία κλίσης

κάθετα

οριζ ντια

30°

1,21 m

0,79 m

35°

1,36 m

0,87 m

40°

1,49 m

0,95 m

45°

1,62 m

1,02 m

50°

1,73 m

1,09 m

55°

1,83 m

1,15 m

60°

1,92 m

1,19 m

Πίν. 13

Σχ. 22 Αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν,
τοίχος

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!
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5.5

Πριν απ τη συναρμολ γηση

Αντικεραυνική προστασία

5.7

Σειρά τοποθέτησης

B Ενημερωθείτε για τις τοπικές προδιαγραφές, αν
απαιτείται σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Για τη στερέωση των συλλεκτών στη στέγη, πρέπει
να τηρηθεί η παρακάτω σειρά τοποθέτησης:

Συχνά απαιτείται σύστημα αντικεραυνικής
προστασίας π.χ. για κτίρια, που υπερβαίνουν σε
ύψος τα 20 m.

1. Προσδιορίστε τη γωνία τοποθέτησης των
συλλεκτών.
2. Προσδιορίστε τον αναγκαίο χώρο για τη
συστοιχία συλλεκτών.
3. Τοποθετήστε τις τηλεσκοπικές ράγες.
4. Τοποθετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη.
5. Συνδέστε και τοποθετήστε τις ράγες προφίλ.
6. Τοποθετήστε τους συλλέκτες και τους
αισθητήρες συλλέκτη.
7. Συνδέστε τις σωληνώσεις στους συλλέκτες.

B Αναθέστε την εγκατάσταση του συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας σε έναν
ηλεκτρολγο.
B Σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα
αντικεραυνικής προστασίας, πρέπει να ελεγχθεί
η σύνδεση του ηλιακού συστήματος με το
σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

5.6

Απαραίτητα εργαλεία και υλικά

• Κλειδί SW27 και 30 (SW = μέγεθος κλειδιού) για
τη σύνδεση της σωλήνωσης
• Κλειδί SW24 και 37 για το σετ ενδιάμεσης
σύνδεσης
(2 σειρές, πρσθετος εξοπλισμς)
• Υλικά για τη μνωση των αγωγών
Για την τοποθέτηση του σετ
συναρμολγησης και του σετ σύνδεσης
απαιτείται μνο το κλειδί SW5 του σετ
σύνδεσης.

18
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6

Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λγω
πτώσης απ τη στέγη!
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης,
φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας.

6.1

Τοποθέτηση τηλεσκοπικών ραγών

B Απ την καθορισμένη γωνία τοποθέτησης
(Æ κεφάλαιο 5.3.1, σελίδα 15) υπολογίστε τη
γωνία κλίσης του στηρίγματος συλλέκτη.
Η γωνία τοποθέτησης του συλλέκτη και
η γωνία κλίσης του στηρίγματος
συλλέκτη διαφέρουν ανάλογα με την
κλίση στέγης και τον τπο
εγκατάστασης.

Οριζ ντια τοποθέτηση του συλλέκτη
B Επιλογή της οπής [1] στην κάτω ράγα και της
αντίστοιχης οπής στην άνω ράγα:
– Γωνία κλίσης 35°—60°: Στην άνω ράγα
επιλέξτε την οπή απ την περιοχή [2].
– Γωνία κλίσης 30°: Στην άνω ράγα επιλέξτε την
οπή [3], κοντύνετε την κάτω ράγα στο επάνω
μέρος κατά 140 mm και επιλέξτε την κάτω οπή
[4].

6.1.1 Επιλογή οπών για την τοποθέτηση
B Επιλέξτε τις οπές σύμφωνα με την
υπολογισμένη γωνία κλίσης
(Æ κεφάλαιο 5.3.2 και 5.3.3, σελίδα 15), τον
προσανατολισμ τοποθέτησης και τον τπο
εγκατάστασης του συλλέκτη.
Κάθετη τοποθέτηση του συλλέκτη
B Επιλογή της οπής [1] στην κάτω ράγα και της
αντίστοιχης οπής στην άνω ράγα:

30°

35°
40°
45°
50°
55°
60°

2
3
30°

1

1

140 mm

35°
40°
45°

4

50°
55°

6720647803-10.1T

60°
6720647803-09.1T

Σχ. 24

Σχ. 23
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

Τοποθέτηση του συλλέκτη σε τοίχο
B Επιλογή της οπής [1] στην κάτω ράγα και της
αντίστοιχης οπής στην άνω ράγα:
– Γωνία κλίσης 35°—45°: Στην άνω ράγα
επιλέξτε την οπή απ την περιοχή [2].
– Γωνία κλίσης 30°: Στην άνω ράγα επιλέξτε την
οπή [3], κοντύνετε την κάτω ράγα στο επάνω
μέρος κατά 140 mm και επιλέξτε την κάτω οπή
[4].

35°
40°

2

45°

3
30°

1
140 mm

4

6.2

Καθορισμ ς διαστάσεων των
στηριγμάτων συλλέκτη

Οι αποστάσεις των στηριγμάτων συλλέκτη
εξαρτώνται απ τα εξής στοιχεία:
• Τύπος συλλέκτη: οριζντιος, κάθετος
• Μέγ. φορτίο χιονιού και ταχύτητα ανέμου
• Τρπος τοποθέτησης:
– Τοποθέτηση με άγκιστρο του πελάτη
– Σταθεροποίηση με λεκάνες στερέωσης
Στη συνέχεια περιγράφεται η
τοποθέτηση των στηριγμάτων
συλλέκτη σε κάθετο προσανατολισμ
των συλλεκτών. Η τοποθέτηση σε
οριζντιο προσανατολισμ
πραγματοποιείται με τον ίδιο τρπο.
Σε περίπτωση αποκλίσεων υπάρχουν
ειδικές υποδείξεις.
Ανάλογα με το ύψος του κτιρίου (ύψος
τοποθέτησης), την ταχύτητα ανέμου και το φορτίο
χιονιού διατίθενται 2 εκδσεις:
• Βασική έκδοση, κατάλληλη για τις παρακάτω
τιμές:
– Φορτίο χιονιού: έως 2,0 kN/m²
– Ταχύτητα ανέμου: έως 151 km/h
• Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία
– Φορτίο χιονιού: έως 3,8 kN/m²
– Ταχύτητα ανέμου: έως 151 km/h

6720647803-11.1T

Σχ. 25
6.1.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικών ραγών
1. Ενώστε τις τηλεσκοπικές ράγες.
2. Στερεώστε τις τηλεσκοπικές ράγες στις
επιλεγμένες οπές με τη βίδα M8 × 20. Σε γωνία
κλίσης 30°: Ασφαλίστε τη βίδα με ένα
περικχλιο.

1.

2.

6720647803-12.1T

Σχ. 26
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6.2.1

Καθορισμ ς αποστάσεων κατά τη χρήση
άγκιστρων

Βασική έκδοση, κάθετη
Για τον πρώτο συλλέκτη, απαιτούνται 2
στηρίγματα συλλέκτη.

6

Βασική έκδοση, οριζ ντια
Για κάθε οριζντιο συλλέκτη απαιτούνται
2 στηρίγματα συλλέκτη, Æ εικνα 30.

162

1860

1860
6720647803-17.1T

Σχ. 30 Βασική έκδοση, 2 οριζντιοι συλλέκτες

980

980
6720647803-15.1T

Σχ. 27 Βασική έκδοση, 2 κάθετοι συλλέκτες
Για κάθε επιπλέον κάθετο συλλέκτη απαιτείται ένα
επιπλέον στήριγμα συλλέκτη, Æ εικνα 28 και 29.

980

1200

Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, κάθετη
Σε κάθετο προσανατολισμ των συλλεκτών
απαιτούνται για μεγαλύτερα φορτία για το
δεύτερο και κάθε επμενο συλλέκτη τα παρακάτω
πρσθετα εξαρτήματα:
• Πρσθετα στηρίγματα συλλέκτη
• Πρσθετες ράγες προφίλ (Æ κεφάλαιο 7.3,
σελίδα 30)

980

980

220

980

220

980
6720647803-18.1T

6720647803-16.1T

Σχ. 28 Βασική έκδοση, 3 κάθετοι συλλέκτες
10.

9.

-

3.

2.

1.

Σχ. 31 Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, 3 κάθετοι
συλλέκτες
Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, οριζ ντια
Σε οριζντιο προσανατολισμ των συλλεκτών
ενδείκνυται η βασική έκδοση για φορτίο χιονιού
3,8 kN/m2.
Δεν απαιτούνται πρσθετα εξαρτήματα.

980

1200

1200

980
6720647803-47.1T

Σχ. 29 Βασική έκδοση, >3 κάθετοι συλλέκτες
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6.2.2

Καθορισμ ς των αποστάσεων σε λεκάνες στερέωσης.

Βασική έκδοση, κάθετη
Για τον πρώτο κάθετο συλλέκτη απαιτούνται 2
στηρίγματα συλλέκτη. Για κάθε επιπλέον συλλέκτη
απαιτείται ένα επιπλέον στήριγμα συλλέκτη. Σε
κάθετο προσανατολισμ των συλλεκτών
απαιτείται στον 3ο, 5ο, 7ο και 9ο συλλέκτη ένα
πρσθετο στήριγμα συλλέκτη.
10.

9.

980

980

D

8.

7.

980

980

C

6.

5.

980

980

B

4.

3.

980

980

2.

A

1.

980

980
6720647803-19.1T

Σχ. 32 Βασική τοποθέτηση, 10 κάθετοι συλλέκτες (στοιχεία σε mm)

Αριθμ ς
συλλεκτών

Αριθμ ς
στηριγμάτων
συλλέκτη

Διάσταση A

Διάσταση B

Διάσταση C

Διάσταση D

1

2

—

—

—

—

2

3

—

—

—

—

3

5

355 mm

—

—

—

4

6

440 mm

—

—

—

5

8

440 mm

355 mm

—

—

6

9

440 mm

440 mm

—

—

7

11

440 mm

440 mm

355 mm

—

8

12

440 mm

440 mm

440 mm

—

9

14

440 mm

440 mm

440 mm

355 mm

10

15

440 mm

440 mm

440 mm

440 mm

Πίν. 14 Αποστάσεις των πρσθετων στηριγμάτων, στη βασική έκδοση με λεκάνες στερέωσης, κάθετη
τοποθέτηση
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6

Βασική έκδοση, οριζ ντια
Σε οριζντιο προσανατολισμ των συλλεκτών
απαιτούνται για 2 συλλέκτες 5 στηρίγματα
συλλέκτη. Σε περισστερους απ 3 συλλέκτες
απαιτούνται στον 3ο, 6ο, 9ο και 10ο συλλέκτη
πρσθετα στηρίγματα συλλέκτη. Σε 7 οριζντιους
συλλέκτες παραλείπεται το στήριγμα [1].
6.

980

5.

980

980

4.

980

980

9.

10.

3.

980

A

980

980

8.

1.

2.

980

980

980

980

7.

1
980

980

C

980

980

980

980

980

980

B
6720647803-49.1T

Σχ. 33 Βασική έκδοση, 10 οριζντιοι συλλέκτες (στοιχεία σε mm)

Αριθμ ς
συλλεκτών

Αριθμ ς
στηριγμάτων
συλλέκτη

Διάσταση A

Διάσταση B

Διάσταση C

1

3

—

—

—

2

5

—

—

—

3

7

—

—

—

4

10

164 mm

—

—

5

12

164 mm

—

—

6

14

328 mm

—

—

7

16

328 mm

—

—

8

19

328 mm

164 mm

—

9

21

328 mm

164 mm

—

10

24

328 mm

164 mm

164 mm

Πίν. 15 Αποστάσεις των πρσθετων στηριγμάτων, στη βασική έκδοση με λεκάνες στερέωσης, οριζντια
τοποθέτηση
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, κάθετη
Για μεγαλύτερα φορτία απαιτούνται τα παρακάτω
εξαρτήματα:
• Ασφάλιση με σκοινί (προαιρετικά)
(Æ κεφάλαιο 6.3, σελίδα 25)
• Πρσθετες ράγες προφίλ (Æ κεφάλαιο 7.3,
σελίδα 30)
• Πρσθετα στηρίγματα συλλέκτη

980

220

980

220

980
6720647803-20.1T

Σχ. 34 Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, 3 κάθετοι
συλλέκτες και κάθε επμενος συλλέκτης
(στοιχεία σε mm)
Έκδοση για μεγαλύτερα φορτία, οριζ ντια
Σε οριζντιο προσανατολισμ των συλλεκτών
ενδείκνυται η βασική έκδοση για φορτίο χιονιού
3,8 kN/m2.
Δεν απαιτούνται πρσθετα εξαρτήματα.
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6.3

Τοποθέτηση στηριγμάτων συλλέκτη
σε ταράτσα

6

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαντητας
στέγης λγω ζημιάς στην επικάλυψη
στέγης!
B Για την προστασία της επικάλυψης
στέγης τοποθετήστε κοινούς
προστατευτικούς τάπητες
κατασκευών.
B Αποθέτετε τα προφίλ, τα στηρίγματα
συλλεκτών και λοιπά υλικά
τοποθέτησης μνο πάνω στους
προστατευτικούς τάπητες
κατασκευών.

Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται σε έναν
συλλέκτη. Βάση για τα στοιχεία αποτελεί το
πρτυπο DIN 1055, Μέρος 4 "Υπολογισμς
φορτίων σε κατασκευές".
Υπάρχουν 3 δυνατοί τρποι τοποθέτησης:
• Άγκιστρα (στερέωση στον τπο εγκατάστασης)
• Λεκάνες στερέωσης (με πλάκες μπετν, χαλίκια
ή παρεμφερές υλικ)
• Ασφάλιση με σκοινί και λεκάνες στερέωσης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στη στέγη απ
λανθασμένο τρπο σταθεροποίησης!
B Κατά την επιλογή του τρπου
σταθεροποίησης λάβετε υπψη τη
στατική μελέτη της στέγης.

Κατά τη χρήση λεκανών στερέωσης με
χαλίκια το μέγ. βάρος ανά συλλέκτη
είναι 320 kg.
Οι τιμές του παρακάτω πίνακα
αναφέρονται στη σταθεροποίηση ενς
συλλέκτη.
B Λάβετε υπψη τις αποστάσεις και τον
αριθμ των στηριγμάτων συλλέκτη
ανάλογα με την έκδοση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στη στέγη και
στους συλλέκτες απ ανεπαρκή
στερέωση σε κεκλιμένες στέγες!
B Σε κεκλιμένες στέγες φροντίστε για
την επαρκή στερέωση των
στηριγμάτων συλλέκτη.

Άγκιστρα

Στερέωση
χωρίς ασφάλεια

Στερέωση
μέσω ασφάλισης με σκοινί

Πίεση
ταχύτητας q

Ταχύτητα
ανέμου

Αριθμ ς και
είδος των
βιδών1)

Βάρος στη
λεκάνη
στερέωσης

Βάρος στη
λεκάνη
στερέωσης

Δύναμη έλξης
συρματ σκοινου

0,50 kN/m²

102 km/h

2x M8/8.8

278 kg

180 kg

2,0 kN

0,80 kN/m²

129 km/h

2x M8/8.8

481 kg

320 kg

3,0 kN

1,10 kN/m²2)

151 km/h

3x M8/8.8

695 kg

450 kg

4,0 kN

Πίν. 16 Σταθεροποίηση ενς συλλέκτη
1) ανά στήριγμα συλλέκτη
2) πρσθετες ράγες προφίλ απαιτούνται μνο για πρσθετο φορτίο χιονιού.
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6.3.1 Άγκιστρα
Στη συνέχεια περιγράφεται ενδεικτικά η στερέωση
σε πλακοδοκούς.
B Βεβαιωθείτε τι το υποστήριγμα έχει σχεδιαστεί
έτσι, ώστε να μπορούν να απορροφούνται οι
δυνάμεις που ασκούνται στους συλλέκτες απ
τους ανέμους και το χινι.
B Βεβαιωθείτε τι η στερέωση στον τπο
εγκατάστασης σταθεροποιεί το ηλιακ σύστημα
και τι η στέγη δεν μπορεί να υποστεί ζημιά.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο ηλιακ
σύστημα απ κατασκευαστές
μετατροπές στα στηρίγματα συλλέκτη.
B Μην διατρήσετε τα προφίλ των
στηριγμάτων συλλέκτη για τη
στερέωση στον τπο εγκατάστασης
και αποφύγετε οποιαδήποτε άλλη
κατασκευαστική μετατροπή.

6.3.2 Λεκάνες στερέωσης
B Τοποθετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα
με τις υπολογισμένες διαστάσεις απστασης
(Æ κεφάλαιο 6.2.2, σελίδα 22).
B Ανά συλλέκτη αναρτήστε 4 λεκάνες στερέωσης
[2] στα κάτω προφίλ [1] και τη μία μέσα στην
άλλη [3].
B Τοποθετήστε το υλικ στερέωσης (πλάκες
μπετν, χαλίκια ή παρεμφερές υλικ) στις
λεκάνες στερέωσης (βάρος: Æ πίνακας 16,
σελίδα 25).

1

2

3

B Τοποθετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα
με τις υπολογισμένες διαστάσεις απστασης
(Æ κεφάλαιο 6.2.1, σελίδα 21).
B Μεταφέρετε τις οπές του κάτω προφίλ [2] στην
πλακοδοκ και δημιουργήστε τις αντίστοιχες
οπές.
B Βιδώστε τα προφίλ και την πλακοδοκ [3] με
βίδες
(Æ πίνακας 16, σελίδα 25), περικχλια και
ροδέλες [1].

1

6720647803-24.1T

2
3

6720647803-23.1T

563 )
3
(35

Σχ. 36 Στηρίγματα συλλέκτη με λεκάνες
στερέωσης για 2 κάθετους συλλέκτες
(επάνω) και 1 οριζντιο συλλέκτη (κάτω)

563 3)
(35

Σχ. 35 Στηρίγματα συλλέκτη σε πλακοδοκ,
διαστάσεις σε mm (τιμές σε παρένθεση:
οριζντια τοποθέτηση)
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6.3.3 Ασφάλιση με σκοινί
B Τοποθετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα
με τις υπολογισμένες διαστάσεις απστασης
(Æ κεφάλαιο 6.2.2, σελίδα 22).
B Στερεώστε κάθε συλλέκτη στον τπο
εγκατάστασης με τουλάχ. 2 συρματσκοινα [1]
στη βίδα του κάτω προφίλ.
B Τοποθετήστε τις λεκάνες στερέωσης
(Æ κεφάλαιο 6.3.2, σελίδα 26).
B Στερεώστε τα συρματσκοινα σε κατάλληλο
σημείο της στέγης.

1

1

6720647803-25.1T

Σχ. 37 Στηρίγματα συλλέκτη με ασφάλιση με
σκοινί

6.4

6

Τοποθέτηση στηριγμάτων συλλέκτη
σε τοίχο

Η τοποθέτηση σε τοίχο επιτρέπεται μνο για τις
παρακάτω τιμές:
• Φορτίο χιονιού: έως 2,0 kN/m²
• Γωνία τοποθέτησης: 45° έως 60°
• Ταχύτητα ανέμου: έως 129 km/h
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ την
πτώση συλλεκτών σε περίπτωση
ακατάλληλων τοίχων!
B Η τοποθέτηση των στηριγμάτων
συλλέκτη επιτρέπεται μνο σε
περίκλειστο τοίχο που δεν εκτίθεται
άμεσα στον αέρα.
B Πριν την τοποθέτηση ελέγξτε την
αντοχή φορτίου του τοίχου
στερέωσης και της βάσης. Αν
χρειαστεί ζητήστε τη συμβουλή ενς
μηχανικού.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ την
πτώση συλλεκτών σε περίπτωση
λανθασμένης τοποθέτησης!
B Χρησιμοποιείτε μνο οριζντια
στηρίγματα συλλέκτη για την
τοποθέτηση σε τοίχο.
B Τηρείτε τις επιτρεπμενες γωνίες
τοποθέτησης
(Æ κεφάλαιο 5.3.3, σελίδα 15).
B Στερεώστε επαρκώς τα στηρίγματα
συλλέκτη.
B Μην προσαρμζετε την κατασκευή
των στηριγμάτων συλλέκτη.
B Μην αποθηκεύετε αντικείμενα
ανάμεσα στα στηρίγματα συλλέκτη.
B Μην τοποθετείτε περιβλήματα στα
στηρίγματα συλλέκτη.
Για την τοποθέτηση σε τοίχο ισχύουν οι τιμές
σχεδιασμού στον πίνακα 17, σελίδα 28.
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Τοποθέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

Τιμές σχεδιασμού
Τοποθέτηση σε τοίχο1)

Βίδες/ούπα, ανά στήριγμα συλλέκτη

Μπετν αρμέ, ελάχ. B25
(ελάχ. 120 mm)

3 × αγκύρια ταχείας σκλήρυνσης UPAT MAX, τύπος MAX 8 (A4)2)
3 × ροδέλες3) κατά DIN 9021
3 × Hilti HST-HCR-M82)
3 × ροδέλες3) κατά DIN 9021

Υποστήριγμα: ατσάλι
(π.χ. πλακοδοκς)

3 × M8/4.6
2 × ροδέλες3) κατά DIN 9021

Πίν. 17
1) Τοιχοποιία κατπιν παραγγελίας
2) Κάθε ούπα/βίδα πρέπει να δέχεται δύναμη έλξης τουλάχιστον 1,63 kN ή μια κάθετη δύναμη (πίεση κοπής) τουλάχιστον
1,56 kN.
3) 3x διάμετρος βίδας = εξωτερική διάμετρος της ροδέλας

Τοποθέτηση στηριγμάτων συλλέκτη σε τοίχο
Αριθμς των στηριγμάτων συλλέκτη και
αποστάσεις Æ εικνα 33 και
πίνακας 15, σελίδα 23.

980

B Στερεώστε κάθε στήριγμα συλλέκτη με 3 βίδες
[1] διαδοχικά στον τοίχο.

980

980

980

1

353
353

1

6720647803-26.1T

Σχ. 38 Στηρίγματα συλλέκτη στον τοίχο, 2 οριζντιοι συλλέκτες (τιμές σε mm)
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Τοποθέτηση των ραγών προφίλ

7.1

Σύνδεση ραγών προφίλ

7

Άγκιστρα

B Ωθήστε τις ράγες προφίλ [2] πάνω στο
συνδετήρα [1], μέχρι να ασφαλίσουν.

1

2

Τύπος
συλλέκτη

Βασική
έκδοση

Έκδοση για
μεγαλύτερα
φορτία

κάθετα

κεντρική οπή
συνδετήρα
(Æ εικνα 40 [1])

2η επιμήκης οπή
απ δεξιά
(Æ εικνα 40 [2])

οριζντια

2η επιμήκης οπή απ δεξιά
(Æ εικνα 40 [2])

Πίν. 18
Λεκάνες στερέωσης

6720640298-29.1ST

Σχ. 39

7.2

Τύπος
συλλέκτη

Βασική
έκδοση

Έκδοση για
μεγαλύτερα
φορτία

κάθετα

κεντρική οπή
συνδετήρα
(Æ εικνα 40 [1])

2η επιμήκης οπή
απ δεξιά
(Æ εικνα 40 [2])

οριζντια

κεντρική οπή συνδετήρα
(Æ εικνα 40 [1])

Τοποθέτηση ραγών προφίλ

Ρύθμιση θέσης ραγών προφίλ
Η τοποθέτηση των ραγών προφίλ εξαρτάται απ τα
παρακάτω:
• Τύπος συλλέκτη: οριζντιος, κάθετος
• Αποστάσεις των στηριγμάτων συλλέκτη
• Τρπος τοποθέτησης (άγκιστρα, λεκάνες
στερέωσης, τοίχος)
B Τοποθετήστε τις ράγες προφίλ στα στηρίγματα
συλλέκτη, ξεκινώντας πως παρουσιάζεται στην
Æ εικνα 40 και στον πίνακα 18, 19 και 20
σύμφωνα με τον τρπο τοποθέτησης.

1

2

Πίν. 19
Τύπος
συλλέκτη
οριζντια

Τοίχος
κεντρική οπή συνδετήρα
(Æ εικνα 40 [1])

Πίν. 20
Τοποθέτηση ραγών προφίλ στα στηρίγματα συλλέκτη
B Τοποθετήστε τις προσυναρμολογημένες ράγες
προφίλ [2] με βίδες M8 × 20 [1] στα στηρίγματα
συλλέκτη. Μην σφίγγετε ακμη τις βίδες, ώστε να
είναι εφικτή η ευθυγράμμιση των ραγών προφίλ.

1
2
6720647803-27.1T

Σχ. 40
6720647803-29.1T

Σχ. 41 Τοποθέτηση των ραγών προφίλ
(εδώ: 2 κάθετοι συλλέκτες)
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Τοποθέτηση των ραγών προφίλ

7.3

Τοποθέτηση πρ σθετων ραγών
προφίλ

Με την τοποθέτηση πρσθετων ραγών προφίλ το
σύστημα συναρμολγησης για τον κάθετο
συλλέκτη μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερα
φορτία (Æ κεφάλαιοΕπιτρεπμενα φορτία,
σελίδα 5).
B Τοποθετήστε τις πρσθετες ράγες προφίλ με
βίδες M8 × 20 στη μεσαία οπή των στηριγμάτων
συλλέκτη. Μην σφίγγετε ακμη τις βίδες, ώστε
να είναι εφικτή η ευθυγράμμιση των ραγών
προφίλ.

1

7.4

Ευθυγράμμιση ραγών προφίλ
Για την επακλουθη τοποθέτηση του
συλλέκτη είναι σημαντικ, οι ράγες
προφίλ να ευθυγραμμιστούν επακριβώς.

B Ευθυγραμμίστε τις ράγες προφίλ οριζντια και
στην αναφερμενη απσταση. Χρησιμοποιήστε
αλφάδι.
B Τοποθετήστε τις επάνω και κάτω ράγες προφίλ
πλευρικά σε μία ευθεία.
B Ελέγξτε την ορθογωνικτητα. Μετρήστε τη
διαγώνιο ή τοποθετήστε π.χ. ένα δοκάρι στα
άκρα των ραγών προφίλ.
B Σφίξτε τις βίδες M8.

2

90°

90°

6720647803-30.1T

Σχ. 42 Τοποθέτηση πρσθετης ράγας προφίλ
(εδώ: 2 κάθετοι συλλέκτες)
6720647803-31 1T

Σχ. 43

7.5

Τοποθέτηση διάταξης προστασίας
απ ολίσθηση

Χρησιμοποιήστε τις δύο εσωτερικές επιμήκεις
οπές [1] για την τοποθέτηση των δύο διατάξεων
προστασίας απ ολίσθηση.
B Ωθήστε τη διάταξη προστασίας απ ολίσθηση
πάνω απ τη ράγα προφίλ και αφήστε την να
ασφαλίσει στην επιμήκη οπή [2].

1

1

2

6720647803-31.1T

Σχ. 44
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8

Τοποθέτηση των συλλεκτών
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λγω
πτώσης απ τη στέγη!
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης,
φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας.
B Η τοποθέτηση στη στέγη πρέπει να
γίνει απ τουλάχιστον 2 άτομα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο συλλέκτη
λγω μη στεγανών σημείων στη
σύνδεση συλλέκτη!
B Αφαιρέστε τα προστατευτικά
καπάκια απ τις συνδέσεις του
συλλέκτη λίγο πριν την υδραυλική
σύνδεση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο συλλέκτη απ
ελαττωματικές συνδέσεις!
B Μην χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις
συλλέκτη για τη μεταφορά.
B Για τη μεταφορά του συλλέκτη με τα
χέρια κρατήστε τον απ την εσοχή
λαβής ή την ακμή του συλλέκτη.

B Για τη μεταφορά των συλλεκτών στη στέγη
χρησιμοποιήστε τουλάχιστον ένα απ τα
παρακάτω βοηθητικά μέσα:
– Αναβατριο
– Βεντούζες 3 σημείων με επαρκή αντοχή
φορτίου
– Ζώνη μεταφοράς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
τραυματισμού απ πτώση συλλεκτών!
B Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση
ασφαλίστε τους συλλέκτες έναντι
πτώσης.
B Μετά την ολοκλήρωση της
συναρμολγησης βεβαιωθείτε για τη
σωστή έδραση του σετ
συναρμολγησης και των
συλλεκτών.

Σημαντικές υποδείξεις σχετικά με τη μεταχείριση
σωλήνων ηλιακού και σφιγκτήρων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού λγω
αφαίρεσης του δακτυλίου ασφαλείας σε μη
τοποθετημένη κατάσταση!
B Αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας
μνο εφσον ο σφιγκτήρας βρίσκεται
πάνω απ το σωλήνα ηλιακού.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαντητας
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Η εκ των υστέρων χαλάρωσή του σφιγκτήρα
μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη σύσφιξης.
B Ωθήστε το σφιγκτήρα απευθείας
μπροστά απ το εξγκωμα της
σύνδεσης συλλέκτη. Μνο ττε
αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας.
Σε σωλήνες ηλιακού χωρίς τάπες
συνιστούμε να βυθίσετε τους σωλήνες
ηλιακού πριν απ την τοποθέτηση σε ζεστ
νερ. Ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες
διευκολύνεται έτσι η τοποθέτηση.
Στους σωλήνες ηλιακού για τη σύνδεση των
συλλεκτών μεταξύ τους υπάρχουν τοποθετημένες
τάπες.
1. Αφαιρέστε την τάπα λίγο πριν την τοποθέτηση
του σωλήνα ηλιακού.
2. Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού με το σφικτήρα
πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
3. Αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας, ταν ο
σφιγκτήρας βρίσκεται ακριβώς μπροστά απ το
εξγκωμα.

1.
6720640298-02.1ST

2.

3.

Σχ. 45 Τοποθέτηση του σωλήνα ηλιακού
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8.1

Τοποθέτηση των συλλεκτών

Προετοιμασία τοποθέτησης
συλλέκτη στο έδαφος

B Τηρείτε τις υποδείξεις απ το κεφάλαιο 5.2,
σελίδα 14 σχετικά με τη διάταξη των συλλεκτών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά η
προσαγωγή στη δεξιά πλευρά συλλέκτη και η
τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη δεξιά.
Και το σετ σύνδεσης (πρσθετος
εξοπλισμς) για δύο σειρές συλλεκτών
μπορεί να προσυναρμολογηθεί στο
έδαφος (Æ κεφάλαιο 9.4, σελίδα 39).
8.1.1

8.1.2 Τοποθέτηση του σετ ενδιάμεσης σύνδεσης
B Αφαιρέστε το σετ ενδιάμεσης σύνδεσης απ τις
γωνίες μεταφοράς.
1. Αφαιρέστε μνο μία τάπα με το κλειδί SW5.
2. Εφαρμστε το σωλήνα ηλιακού [2] με
σφιγκτήρες πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
3. Αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας, ταν ο
σφιγκτήρας [1] βρίσκεται ακριβώς μπροστά απ
το εξγκωμα.

Τοποθέτηση της τάπας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
τραυματισμού λγω μη ασφαλισμένων
τυφλών ταπών.
B Βεβαιωθείτε τι κάθε τυφλή τάπα
ασφαλίζεται με ένα σφιγκτήρα
(αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας).

1.

2.

B Τοποθετήστε το σωλήνα ηλιακού [2] με την
προσυναρμολογημένη τυφλή τάπα πάνω στις
ελεύθερες συνδέσεις συλλέκτη.
B Αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας, ταν ο
σφιγκτήρας [1] βρίσκεται ακριβώς μπροστά απ
το εξγκωμα.

B

1

B

2

A
3.

1

55

2

6720640298-34.1ST

Σχ. 47 Σετ ενδιάμεσης σύνδεσης στο δεύτερο και
κάθε επμενο συλλέκτη

1

2

1
6720640298-33.1ST

Σχ. 46
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8.2

Στερέωση συλλεκτών

8.2.2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
τραυματισμού απ πτώση συλλεκτών.
B Βεβαιωθείτε τι οι υποδοχές
τοποθέτησης στο περίβλημα
συλλέκτη δεν παρουσιάζουν ζημιές
και τι είναι ελεύθερα προσβάσιμες.

Τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη στις
ράγες προφίλ
B Περιστρέψτε το συλλέκτη έτσι, ώστε το κυάθιο
εμβάπτισης για τον αισθητήρα συλλέκτη να
βρίσκεται επάνω στο συλλέκτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
τραυματισμού σε περίπτωση ολίσθησης
συλλεκτών απ το σύστημα
συναρμολγησης κατά την τοποθέτηση
σε τοίχο.
B Βεβαιωθείτε τι οι διατάξεις
προστασίας απ ολίσθηση
εφαρμζουν στις υποδοχές
τοποθέτησης.

Οι συλλέκτες στερεώνονται πάνω στις ράγες
προφίλ στο κέντρο με διπλούς σφιγκτήρες
συλλέκτη [1] και στα άκρα μιας σειράς συλλεκτών
με μονούς σφιγκτήρες συλλέκτη [2].

2

1

8

B Τοποθετήστε το συλλέκτη δεξιά στις ράγες
προφίλ και αφήστε τις υποδοχές τοποθέτησης
[2] να "γλιστρήσουν" μέσα στις διατάξεις
προστασίας απ ολίσθηση [1].

3

3

6720647803-33.1T

1

Σχ. 48

2

Τα πλαστικά τμήματα των σφιγκτήρων
συλλέκτη δε λειτουργούν ως λαβές.
Απλώς διευκολύνουν την τοποθέτηση.
8.2.1

1

Τοποθέτηση μονού σφιγκτήρα συλλέκτη
δεξιά
Μνο ταν τοποθετηθεί ο τελευταίος
συλλέκτης, τοποθετήστε το μον
σφιγκτήρα συλλέκτη αριστερά.

B Ωθήστε το σφιγκτήρα συλλέκτη [1] μέσα στη
ράγα προφίλ και αφήστε τον να ασφαλίσει στην
επιμήκη οπή.

6720647803-35.1T

Σχ. 50
B Ωθήστε προσεκτικά το συλλέκτη στους
σφιγκτήρες συλλέκτη και ευθυγραμμίστε τον σε
οριζντια θέση.
Ο συγκρατητήρας (Æ εικνα 51 [1]) του σφιγκτήρα
συλλέκτη δεν πρέπει να περιστραφεί. Αν χρειαστεί
κρατήστε αντίσταση απ το συγκρατητήρα.

1

6720647803-34.1T

Σχ. 49
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Τοποθέτηση των συλλεκτών

B Σφίξτε τη βίδα του σφιγκτήρα συλλέκτη με το
κλειδί SW5.

8.2.4

Τοποθέτηση του δεύτερου συλλέκτη στις
ράγες προφίλ
B Αφαιρέστε τις τάπες απ τους σωλήνες ηλιακού.
B Τοποθετήστε το δεύτερο συλλέκτη [1] με τους
προεγκατεστημένους σωλήνες ηλιακού στις
ράγες προφίλ και αφήστε τον να ολισθήσει μέσα
στη διάταξη προστασίας απ ολίσθηση.
B Ωθήστε το δεύτερο σφιγκτήρα [2] πάνω στους
σωλήνες ηλιακού.

1
6720640298-37.1ST

Σχ. 51

Σχ. 53

8.2.3

B Ωθήστε το συλλέκτη στον πρώτο συλλέκτη με
τέτοιο τρπο, ώστε οι σωλήνες ηλιακού να
ωθηθούν στις συνδέσεις συλλέκτη.

Τοποθέτηση του διπλού σφιγκτήρα
συλλέκτη
B Τοποθετήστε το διπλ σφιγκτήρα συλλέκτη
πάνω στη ράγα προφίλ και ωθήστε τον προς το
συλλέκτη.

1

@ταν τα τέσσερα ανοίγματα στο διπλ σφιγκτήρα
συλλέκτη γεμίσουν πλήρως με πράσινο, οι συλλέκτες
έχουν πλησιάσει επαρκώς ο ένας τον άλλο [2].
B Σφίξτε τη βίδα του διπλού σφιγκτήρα συλλέκτη
με το κλειδί SW5.

1

2

6720647803-36.1T

Σχ. 52
6720640298-41.1ST

Σχ. 54 Τοποθετημένος διπλς σφιγκτήρας
συλλέκτη
1
2
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Συλλέκτες χι επαρκώς κοντά στο σφιγκτήρα
συλλέκτη
Σωστά τοποθετημένοι συλλέκτες, η βίδα μπορεί να
σφιχτεί
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού και
έλλειψης στεγαντητας απ μη
ασφαλισμένους σωλήνες ηλιακού,
καθώς μπορεί να διαρρεύσει ηλιακ
θερμικ υγρ!
B Βεβαιωθείτε τι κάθε σωλήνας
ηλιακού στη σύνδεση συλλέκτη
ασφαλίζεται με ένα σφιγκτήρα
(αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας).

8

8.2.5

Τοποθέτηση μονού σφιγκτήρα συλλέκτη
αριστερά
B Ωθήστε το σφιγκτήρα συλλέκτη [1] μέσα στη
ράγα προφίλ και αφήστε τον να ασφαλίσει στην
επιμήκη οπή.
Ο συγκρατητήρας [2] του σφιγκτήρα συλλέκτη δεν
πρέπει να περιστραφεί. Αν χρειαστεί κρατήστε
αντίσταση απ το συγκρατητήρα.
B Σφίξτε τη βίδα του σφιγκτήρα συλλέκτη με το
κλειδί SW5.

B Αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας, ταν ο
σφιγκτήρας βρίσκεται ακριβώς μπροστά απ το
εξγκωμα.

1
6720640298-40.1ST

Σχ. 55
B Τοποθετήστε κάθε επμενο συλλέκτη με τον
ίδιο τρπο.

2

6720647803-37.1T

Σχ. 56
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8.3

Τοποθέτηση των συλλεκτών

Συναρμολ γηση αισθητήρα
συλλέκτη

Ο αισθητήρας συλλέκτη περιλαμβάνεται στο
σύστημα ελέγχου ηλιακού.

B Διαπεράστε τη μνωση του κυαθίου εμβάπτισης
π.χ. με ένα κατσαβίδι και εισάγετε τον
αισθητήρα συλλέκτη μέχρι το σημείο
τερματισμού (αντιστοιχεί σε 165 mm).

1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βλάβη της
εγκατάστασης λγω ελαττωματικού
καλωδίου αισθητήρα!
B Προστατέψτε το καλώδιο αισθητήρα
απ ενδεχμενες ζημιές, π.χ. απ
δάγκωμα τρωκτικών.
B Τοποθετήστε τον αισθητήρα συλλέκτη στο
συλλέκτη με τη συνδεδεμένη προσαγωγή
(Æ εικνα 57).

165 mm

2

1

6720640298.47-1.ST

Σχ. 58
1

Θέση του κυαθίου εμβάπτισης για τον αισθητήρα
συλλέκτη

@ταν έχει διαπεραστεί το κυάθιο
εμβάπτισης ενς λανθασμένου
συλλέκτη, μονώστε αυτ το κυάθιο
εμβάπτισης με την τάπα απ το σετ
σύνδεσης

3
4

3
4

6720640298.21-1.ST

Σχ. 57 Θέση του αισθητήρα συλλέκτη
1
2
3
4
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Θέση αισθητήρα συλλέκτη σε συστοιχίες
συλλεκτών μονής σειράς
Θέση αισθητήρα συλλέκτη σε συστοιχίες
συλλεκτών διπλής σειράς
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Προσαγωγή
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9

Υδραυλική σύνδεση

Πληροφορίες για την τοποθέτηση των
σωληνώσεων προς το συλλέκτη υπάρχουν στις
οδηγίες του κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού.

9.1

Τοποθέτηση σωληνώσεων
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαντητας
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Κατά την κάθετη οδήγηση του αγωγού
προσαγωγής, θερμικές κινήσεις μπορεί
να οδηγήσουν σε έλλειψη
στεγαντητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαντητας
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Η εκ των υστέρων χαλάρωσή του
σφιγκτήρα μπορεί να επηρεάσει τη
δύναμη σύσφιξης.

B Οδηγήστε τον αγωγ προσαγωγής
κατά μήκος του συλλέκτη
(Æ εικνα 59, σελίδα 37).
B Μην οδηγείτε τον αγωγ
προσαγωγής κάθετα προς τα κάτω.

B Ωθήστε το σφιγκτήρα απευθείας
μπροστά απ το εξγκωμα της
σύνδεσης συλλέκτη. Μνο ττε
αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας.
9.1.1

Τοποθέτηση στηρίγματος για αγωγ
προσαγωγής
B Τοποθετήστε το στήριγμα [3] κάτω στην
υποδοχή τοποθέτησης του συλλέκτη και πάνω
στην περιμετρική ακμή του συλλέκτη.
B Σφίξτε τη βίδα μέσα απ το άνοιγμα [2] με το
κλειδί SW5.

2

1

1

1
6720647803-38.1T

Σχ. 59 Σωλήνωση στη συστοιχία συλλεκτών
1
2

Αγωγς προσαγωγής
Αγωγς επιστροφής

2

3

6720647803-39.1T

Σχ. 60
1
2
3

Σφικτήρας σωλήνα (διατίθεται απ τον πελάτη)
Άνοιγμα
Στήριγμα

9.1.2 Τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής
B Στερεώστε το μονωμένο αγωγ προσαγωγής με
ένα σφιγκτήρα σωλήνα στο στήριγμα.
9.1.3 Συναρμολ γηση αγωγού επιστροφής
B Οδηγήστε τους αγωγούς επιστροφής κατά
μήκος της συστοιχίας συλλεκτών.
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Υδραυλική σύνδεση

9.2

Σύνδεση σωληνώσεων χωρίς
εξαεριστήρα

9.3

9.2.1 Σύνδεση σωληνώσεων στο συλλέκτη
Οι αγωγοί προσαγωγής και επιστροφής
συνδέονται στο συλλέκτη με τον ίδιο τρπο πως
περιγράφεται παρακάτω.
B Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια απ τις
συνδέσεις συλλέκτη.
B Ωθήστε το κοχλιωτ πώμα [1] πάνω απ τη
σύνδεση συλλέκτη.
B Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης [2] πίσω απ
το εξγκωμα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε
τον.

Σύνδεση σωληνώσεων με
εξαεριστήρα (πρ σθετος
εξοπλισμ ς)

Για την απρσκοπτη λειτουργία το αυτματου
εξαεριστήρα [1] προσέξτε τα παρακάτω:
B Τοποθετήστε την προσαγωγή [2] με ανοδική
κλίση προς τον εξαεριστήρα στο υψηλτερο
σημείο της εγκατάστασης.
B Τοποθετήστε την επιστροφή με ανοδική κλίση
προς τη συστοιχία συλλεκτών.
B Σε κάθε αλλαγή κλίσης προς τα κάτω και μετά
πάλι προς τα επάνω πρέπει να τοποθετείτε έναν
επιπλέον εξαεριστήρα.

1

2
1
6720647803-48.1T

Σχ. 61
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο συλλέκτη
λγω περιστροφής των σωλήνων!
B Κατά τη σύσφιξη των βιδωτών
συνδέσεων στη γωνιακή μούφα [3]
κρατήστε αντίσταση με το κλειδί SW24.

2

6720640298.16-1.ST

Σχ. 63

B Πιέστε τη γωνιακή μούφα [3] με το
στεγανοποιητικ δακτύλιο στη σύνδεση συλλέκτη
και βιδώστε την με το κοχλιωτ πώμα [1].
B Συνδέστε τη σωλήνωση στο κοχλιωτ κολάρο
σύσφιξης [4, 5].

1
2

37

24

9

8

7

3
4

1

2

5

3

6720640298.17-1.ST

7

6

4
5
6720647803-40.1T

Σχ. 62
1
2
3
4
5

38

Κοχλιωτ πώμα
Δακτύλιος σύσφιξης
Γωνιακή μούφα
Κολάρο σύσφιξης 18 mm
Περικχλιο για κολάρο σύσφιξης

Σχ. 64 Περιεχμενο παραγγελίας σετ
εξαεριστήρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Αυτματος εξαεριστήρας με βίδα ασφάλισης (1x)
Φλάντζα στεγάνωσης 9 x 15 mm (1x)
Σφαιρική βάνα (1x)
Φλάντζα στεγάνωσης 17 x 24 mm (1x)
Δοχείο εξαεριστήρα (1x)
Διπλ νίπελ G ¾ με στεγανοποιητικ δακτύλιο (1x)
Μαστς (2x)
Σφικτήρας (2x)
Σωλήνας ηλιακού 55 mm (1x)

Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλαξη αλλαγών λγω τεχνικών βελτιώσεων!

Υδραυλική σύνδεση

9.3.1 Τοποθέτηση εξαεριστήρα
B Ωθήστε τον κοντ σωλήνα ηλιακού [1] με το
σφικτήρα [2] πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
B Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού και το καλώδιο
αισθητήρα μέσα απ τη στέγη.
B Με τον ίδιο τρπο τοποθετήστε το σωλήνα
ηλιακού για την επιστροφή.
B Βιδώστε το μαστ R ¾ με το στεγανοποιητικ
δακτύλιο [3] και το διπλ νίπελ [5] μέσα στο
συλλέκτη αέρα.
B Ωθήστε το μαστ R¾ [3] μέχρι τέρμα μέσα στο
σωλήνα ηλιακού και ασφαλίστε τον με ένα
σφικτήρα [2].
B Τοποθετήστε τη σωλήνωση [7] μέσα στο
κοχλιωτ κολάρο σύσφιξης 18 mm και σφίξτε τη
βιδωτή σύνδεση.
27

2

1

2

9.4

9

Τοποθέτηση του σετ σύνδεσης για 2
σειρές

Για τη σύνδεση 2 σειρών συλλεκτών χρειάζεστε
ένα δεύτερο σετ σύνδεσης (Æ κεφάλαιο 2.8.2,
σελίδα 9).
9.4.1 Τοποθέτηση σετ σύνδεσης
B Ασφαλίστε τον πρσθετο σωλήνα ηλιακού με
την τυφλή τάπα [2] και με τους σφιγκτήρες [1],
Æ κεφάλαιο 8.1.1, σελίδα 9.

30

1

2

3
4
6720640298-27.1ST

Σχ. 66

5
6
7
6720647803-41.1T

Σχ. 65
1
2
3
4
5
6
7

B Συνδέστε τις γωνιακές μούφες στις συνδέσεις
συλλέκτη (Æ κεφάλαιο 9.2.1, σελίδα 38).
B Μετρήστε την απσταση ανάμεσα στις σειρές
συλλεκτών και κψτε τη σωλήνωση σε αυτήν τη
διάσταση.
B Συνδέστε μεταξύ τους τις σειρές συλλεκτών [1]
με χάλκινο σωλήνα.

Σωλήνας ηλιακού 55 χλστ
Σφιγκτήρας
Μαστς
Σετ εξαεριστήρα
Διπλ νίπελ ¾ G με στεγανοποιητικ δακτύλιο
Κολάρο σύσφιξης και κοχλιωτ πώμα (απ το σετ
σύνδεσης)
Σωλήνωση (απ τον πελάτη)

1
6720647803-42.1T

Σχ. 67
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10

Τελικές εργασίες

10.1 Έλεγχος εγκατάστασης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην
εγκατάσταση λγω διάβρωσης!
@ταν υπολείμματα νερού παραμένουν
μετά την πλύση ή τον έλεγχο πίεσης για
μεγαλύτερο χρονικ διάστημα μέσα
στο ηλιακ σύστημα, μπορεί να
προκληθεί διάβρωση.
B Αμέσως μετά τον έλεγχο πίεσης
(Æ οδηγίες κιτ υδραυλικής
σύνδεσης ηλιακού) θέστε σε
λειτουργία το ηλιακ σύστημα με
ηλιακ θερμικ υγρ.

10.2 Μ νωση αγωγών σύνδεσης και
σωληνώσεων
B Μονώστε τις σωληνώσεις σε ολκληρο το
ηλιακ κύκλωμα σύμφωνα με τον κανονισμ
θερμικής μνωσης.
B Μονώστε τις σωληνώσεις στον εξωτερικ χώρο
με υλικ ανθεκτικ στην υπεριώδη ακτινοβολία,
τις καιρικές επιδράσεις και τις υψηλές
θερμοκρασίες (150 °C).
B Μονώστε τις σωληνώσεις στον εσωτερικ χώρο
με υλικ ανθεκτικ στις υψηλές θερμοκρασίες
(150 °C).
B Αν χρειαστεί προστατέψτε τις μονώσεις απ
φθορές που μπορεί να προκληθούν απ πτηνά.

@ταν ολοκληρώσετε τις αναφερμενες
εργασίες ελέγχου, διεξάγετε τις
τελικές εργασίες μνωσης.
Εργασίες ελέγχου:
1.

Οι ράγες προφίλ είναι συνδεδεμένες με 
τα στηρίγματα συλλέκτη και οι βίδες
σφίχτηκαν;

2.

Τοποθετήθηκαν οι διατάξεις
προστασίας απ ολίσθηση;

3.

Οι σφιγκτήρες συλλέκτη

τοποθετήθηκαν και οι βίδες σφίχτηκαν;

4.

Οι σωλήνες ηλιακού έχουν ασφαλιστεί
με σφιγκτήρες (αφαιρέθηκαν οι
δακτύλιοι ασφαλείας);



5.

Ο αισθητήρας συλλέκτη έχει εισαχθεί
μέχρι το σημείο τερματισμού;



6.

Έχει διεξαχθεί έλεγχος πίεσης και
έλεγχος στεγαντητας λων των
συνδέσεων (βλέπε οδηγίες κιτ
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού);





Πίν. 21
Αν η εξαέρωση της ηλιακής
εγκατάστασης πραγματοποιείται με
αυτματο εξαεριστήρα (πρσθετος
εξοπλισμς), πρέπει μετά τη διαδικασία
εξαέρωσης να κλείσετε τη σφαιρική
βάνα (Æ οδηγίες κιτ υδραυλικής
σύνδεσης ηλιακού).
Η έναρξη λειτουργίας του ηλιακού
συστήματος πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών
εγκατάστασης και συντήρησης του κιτ
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού.
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Καθαρισμ ς των συλλεκτών

11

Καθαρισμ ς των
συλλεκτών

12

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης,
φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας.
Καθαρισμ ς υαλοπινάκων
Οι υαλοπίνακες είναι κατά καννα
αυτοκαθαριζμενοι σε γωνία τοποθέτησης απ 15°
και άνω.
B Σε περίπτωση αυξημένης ρύπανσης καθαρίστε
τους υαλοπίνακες με καθαριστικ τζαμιών. Μην
χρησιμοποιείτε ακετνη.
Καθαρισμ ς ανοίγματος αερισμού
Μέσω των ανοιγμάτων αερισμού [1] στις γωνίες
του συλλέκτη μπορεί να διαφύγει η υγρασία
(συμπυκνώματα) απ το συλλέκτη κατά τη
διάρκεια της νύχτας.
Λγω περιβαλλοντικών επιδράσεων μπορεί να
σφραγιστούν τα ανοίγματα.
B @ταν ο συλλέκτης παρά την έντονη ηλιακή
ακτινοβολία εξακολουθεί μετά απ 4 ώρες να
είναι θαμπς, καθαρίστε τα ανοίγματα αερισμού
[1] π.χ. με ένα λεπτ καρφί.

11

Προστασία του
περιβάλλοντος και
απ ρριψη

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
θεμελιώδη αρχή μας.
Η ποιτητα των προϊντων, η αποδοτικτητα και η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς
στχους ίδιας βαρύτητας. Οι νμοι και οι
κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος
τηρούνται με αυστηρτητα. Για να
προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε
τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά,
λαμβάνοντας πάντα υπψη μας τους παράγοντες
για την καλύτερη αποδοτικτητα.
Αποσυναρμολ γηση συλλεκτών
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης,
φοράτε τον ατομικ εξοπλισμ
προστασίας.
B Εκκενώστε τις σωληνώσεις.
B Λύστε τους σφιγκτήρες συλλέκτη πλευρικά και
ανάμεσα στους συλλέκτες.
B Αφαιρέστε τους σωλήνες ηλιακού.
B Χρησιμοποιήστε βοηθητικά μέσα για τη
μεταφορά των συλλεκτών
(Æ κεφάλαιο 4, σελίδα 11).
Απ ρριψη συλλεκτών
B Μετά τη διάρκεια ζωής των συλλεκτών,
φροντίστε για την οικολογική ανακύκλωσή τους.

1
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Συντήρηση/επιθεώρηση

Συντήρηση/επιθεώρηση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου απ
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση λων των
εργασιών στη στέγη προστατευτείτε
έναντι πτώσης.
B @ταν δεν υπάρχει ένα γενικ
προστατευτικ έναντι πτώσης, φοράτε
τον ατομικ εξοπλισμ προστασίας.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
του κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού
περιέχουν στοιχεία για τη συντήρηση της
συνολικής εγκατάστασης. Τηρείτε και
αυτές τις οδηγίες.

Ιδιοκτήτης της εγκατάστασης:

Συνιστούμε μετά απ περ. 500 ώρες λειτουργίας
να διεξάγεται η πρώτη συντήρηση/επιθεώρηση και
στη συνέχεια σε διαστήματα 1-2 ετών.
Για να υφίσταται τεκμηρίωση και μετά την 3η
συντήρηση, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ως
πρτυπο αντιγραφής.
B Ελέγχετε τη συστοιχία συλλεκτών ανά τακτά
διαστήματα (επιθεώρηση). Αντιμετωπίστε άμεσα
τις ενδεχμενες ελλείψεις (συντήρηση).
B Συμπληρώστε το πρωτκολλο και τσεκάρετε τις
εργασίες που εκτελέσατε.

Θέση εγκατάστασης:

Εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης

Σελίδα Συντήρηση/επιθεώρηση

Ημερομηνία:
1. Έχει διεξαχθεί οπτικς έλεγχος των συλλεκτών (ασφαλής
εφαρμογή, ψη;
2. Ο αισθητήρας συλλέκτη έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει
εισαχθεί μέχρι το σημείο τερματισμού στο κυάθιο εμβάπτισης;
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3. Έχει διεξαχθεί οπτικς έλεγχος του συστήματος στήριξης;



















4. Έχει διεξαχθεί οπτικς έλεγχος των μεταβάσεων μεταξύ του
συστήματος στήριξης και της στέγης ως προς τη στεγαντητα;
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5. Έχει διεξαχθεί οπτικς έλεγχος της μνωσης σωληνώσεων;
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6. Οπτικς έλεγχος των υαλοπινάκων. Καθαρισμς σε
περίπτωση αυξημένης ρύπανσης.

41

Η συντήρηση της συστοιχίας συλλεκτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις παρούσες οδηγίες.





Παρατηρήσεις

Ημερομηνία, Ημερομηνία, Ημερομηνία,
σφραγίδα,
σφραγίδα,
σφραγίδα,
υπογραφή
υπογραφή
υπογραφή

Πίν. 22
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