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1 Επε!ήγηση συμ�λων και υπ�δεί!εις ασφαλείας
1 Επε!ήγηση συμ�λων και υπ�δεί!εις ασφαλείας

1.1 Επε!ήγηση συμ�λων

Πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί!εις

<ι λέ�εις κλειδιά στην αρ�ή μιας πρ�ειδ�π�ιητικής 
υπ�δει�ης επισημαίν�υν τ� είδ�ς και τη 
σ��αρ�τητα των συνεπειών, σε περίπτωση π�υ 
δεν τηρ�ύνται τα μέτρα για την απ�φυγή τ�υ 
κινδύν�υ.
• ΥΠ�ΔΕΙ-Η σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης υλικών =ημιών.
• ΠΡ�Σ�<Η σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης ελαφρών ή μέτριας σ��αρ�τητας 
τραυματισμών.

• ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ σημαίνει �τι υπάρ�ει 
κίνδυν�ς πρ�κλησης σ��αρών τραυματισμών.

• ΚΙΝΔΥΝ�Σσημαίνει, �τι μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν 
τραυματισμ�ί π�υ μπ�ρεί να απ���ύν 
θανατηφ�ρ�ι.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες

Περαιτέρω σύμ�λα

1.2 Γενικές υπ�δεί!εις ασφαλείας

Απ�θήκευση
B Απ�θηκεύετε τ�υς επίπεδ�υς συλλέκτες μ�ν� 

σε �ηρ� μέρ�ς (σε ε�ωτερικ�ύς �ώρ�υς μ�ν� με 
πρ�στασία απ� τη �ρ��ή).

Κίνδυν�ς εγκαυμάτων στ�υς επίπεδ�υς συλλέκτες
Εάν � επίπεδ�ς συλλέκτης και τα υλικά τ�π�θέτησης 
είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτιν���λία για μεγάλ� 
�ρ�νικ� διάστημα, υπάρ�ει κίνδυν�ς να κα�ύν.

B Φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� πρ�στασίας 
B Πρ�στατέψτε τ�ν επίπεδ� συλλέκτη και τα 

υλικά τ�π�θέτησης απ� την ηλιακή ακτιν���λία 
(π.�. με ένα πρ�στατευτικ� κάλυμμα).

Κίνδυν�ς πτώσης κατά την εκτέλεση εργασιών στη στέγη
B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� πρ�στατευτικ� έναντι 

πτώσης, φ�ράτε την ατ�μική πρ�στατευτική 
ενδυμασία ή τ�ν ε��πλισμ� πρ�στασίας.

B Κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη 
λά�ετε τα κατάλληλα μέτρα πρ�ληψης ατυ�ημάτων.

B Τηρείτε τ�υς καν�νισμ�ύς πρ�ληψης ατυ�ημάτων.

Τ�π�θέτηση 
Η συναρμ�λ�γηση και συντήρηση θα πρέπει να 
πραγματ�π�ι�ύνται απ�κλειστικά απ� 
εγκεκριμένη τε�νική εταιρεία. 

B Δια�άστε πρ�σεκτικά τις �δηγίες.
B Τα ε�αρτήματα δεν πρέπει να υπ�κεινται σε 

μετατρ�πές.
B Τ�π�θετήστε τ� σετ συναρμ�λ�γησης μ�ν� σε 

ανθεκτικές �ρ�φές. Αν �ρειαστεί =ητήστε τη 
συμ��υλή εν�ς μη�ανικ�ύ ή/και εν�ς ειδικ�ύ 
τε�νικ�ύ για στέγες.

Έλεγ	�ς λειτ�υργίας
< ιδι�κτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις 
επιπτώσεις στ� περι�άλλ�ν.

B Συμ��υλή για τ�ν ιδι�κτήτη: Συνάψτε σύμ�αση 
συντήρησης και επιθεώρησης με κάπ�ια 
ε��υσι�δ�τημένη τε�νική εταιρεία.

B Αντικαθιστάτε άμεσα τα ελαττωματικά ε�αρτήματα. 
Cρησιμ�π�ιείτε απ�κλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά.

Ε!�ικείωση τ�υ υπεύθυν�υ λειτ�υργίας
B Ενημερώστε τ�ν ιδι�κτήτη σ�ετικά με τ�ν τρ�π� 

λειτ�υργίας της συσκευής και ��ηθήστε τ�ν να 
ε��ικειωθεί με τ� �ειρισμ� της συν�λικής 
εγκατάστασης.

B Επισημάνετε στ�ν ιδι�κτήτη, �τι απαγ�ρεύεται 
να πρ��εί σε τρ�π�π�ιήσεις ή επισκευές.

B Παραδώστε τις παρ�ύσες �δηγίες εγκατάστασης 
και συντήρησης στ�ν ιδι�κτήτη. Υπ�δεί�τε τ�υ, �τι 
θα πρέπει να φυλά�ει τις �δηγίες και να τις 
μετα�ι�άσει στ�ν επ�μεν� ιδι�κτήτη/�ρήστη.

<ι πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί�εις στ� 
κείμεν� επισημαίν�νται και 
πλαισιών�νται με ένα γκρι 
πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� σε γκρι 
φ�ντ�.

Εάν υπάρ�ει κίνδυν�ς λ�γω ρεύματ�ς 
στ� πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� υπάρ�ει 
σύμ��λ� κεραυν�ύ αντί για 
θαυμαστικ�.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες π�υ δεν 
αφ�ρ�ύν κινδύν�υς για άτ�μα ή 
αντικείμενα επισημαίν�νται με τ� 
διπλαν� σύμ��λ�. Δια�ωρί=�νται με 
γραμμές επάνω και κάτω απ� τ� 
κείμεν�.

Σύμ�λ� Ερμηνεία

B Ενέργεια

1., 2. Αριθμημένη ακ�λ�υθία �ημάτων 

Παραπ�μπή σε άλλα σημεία τ�υ 
εγγράφ�υ ή σε άλλα έγγραφα

• Παράθεση/κατα�ώρηση στη λίστα

– Παράθεση/κατα�ώρηση στη λίστα 
(2 o επίπεδ�)

Πίν. 1
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
< επίπεδ�ς συλλέκτης Logasol SKN 4.0 
αναφέρεται στις παρ�ύσες �δηγίες για λ�γ�υς 
συντ�μίας ως συλλέκτης.

2.1 Δ�μή τ�υ συλλέκτη
<ι εικ�νες στις παρ�ύσες �δηγίες δεί�ν�υν 
κάθετ�υς συλλέκτες [10]. @ταν η τ�π�θέτηση 
�ρι=�ντιων συλλεκτών [9] διαφέρει απ� την 
τ�π�θέτηση κάθετων συλλεκτών, τ�τε αυτ� 
υπ�δεικνύεται στις �δηγίες. 

Σ�. 1 Διάγραμμα τ�μής κάθετ�υ τύπ�υ συλλέκτη

1 Κυάθι� για τ�ν αισθητήρα συλλέκτη
2 Σύνδεση συλλέκτη, πρ�σαγωγή
3 Γυάλιν� κάλυμμα
4 Απ�ρρ�φητής
5 Μ�νωση
6 Σωλήνωση
7 Υπ�δ��ή τ�π�θέτησης στ� περί�λημα
8 Σύνδεση συλλέκτη, επιστρ�φή
9 Βασικ� σ�έδι� �ρι=�ντι�υ τύπ�υ συλλέκτη
10 Βασικ� σ�έδι� κάθετ�υ τύπ�υ συλλέκτη
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.2 Πρ�διαγραφ�μενη 	ρήση
<ι συλλέκτες �ρησιμεύ�υν ως μ�νάδες 
παραγωγής θερμ�τητας σε ένα θερμικ� ηλιακ� 
σύστημα. 

Τ� σετ συναρμ�λ�γησης πρ��ρί=εται 
απ�κλειστικά για την ασφαλή στερέωση 
συλλεκτών.

B Λειτ�υργείτε τ�υς συλλέκτες μ�ν� σε 
συνδυασμ� με κατάλληλα συστήματα ελέγ��υ 
ηλιακ�ύ και μ�ν� σε εγγενώς κλειστά ηλιακά 
συστήματα (�ωρίς επαφή με ��υγ�ν�).

Επιτρεπ�μεν�ς θερμικ�ς φ�ρέας
B Λειτ�υργείτε τ�υς συλλέκτες για την πρ�στασία 

απ� =ημιές λ�γω παγετ�ύ και διά�ρωσης με 
ηλιακ� θερμικ� υγρ� L.

Επιτρεπ�μενες στέγες
<ι παρ�ύσες �δηγίες περιγράφ�υν την 
τ�π�θέτηση τ�υ συλλέκτη σε ταράτσες και 
τ�ί��υς. 
B Τ�π�θετήστε τ� σετ συναρμ�λ�γησης μ�ν� σε 

αυτές τις στέγες.

Επιτρεπ�μενες κλίσεις στέγης
B Τ�π�θετήστε τ� σετ συναρμ�λ�γησης μ�ν� σε 

ταράτσες η στέγες με μικρή κλίση έως 25°.

Στηρίγματα συλλέκτη
B Κατά την τ�π�θέτηση σε ταράτσα: Μην 

�ρησιμ�π�ιείτε τα στηρίγματα συλλέκτη για τη 
στερέωση άλλων ε�αρτημάτων στέγης.

B Κατά την τ�π�θέτηση σε πρ�σ�ψη: 
Τ�π�θετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη μ�ν� σε 
ανθεκτικ�ύς τ�ί��υς.

Επιτρεπ�μενα φ�ρτία
B Τ�π�θετήστε τ�υς συλλέκτες μ�ν� σε τ�π�υς 

εγκατάστασης με τιμές �αμηλ�τερες απ� αυτές 
π�υ παρ�υσιά=�νται στ�ν πίνακα 2. Αν �ρειαστεί 
=ητήστε τη συμ��υλή εν�ς μελετητή στατικών.

Τ� σετ συναρμ�λ�γησης ενδείκνυται για τα 
παρακάτω μέγιστα φ�ρτία (κατά DIN 1055, Μέρ�ς 4 
και 5):

B Για τ�ν πρ�σδι�ρισμ� της μέγιστης τα�ύτητας 
ανέμ�υ λά�ετε υπ�ψη τ�υς παρακάτω 
παράγ�ντες:
– Τ�π�ς εγκατάστασης τ�υ ηλιακ�ύ 

συστήματ�ς
– Γεωγραφικ� ύψ�ς τ�υ τ�π�υ
– Τ�π�γραφία (έδαφ�ς/�ικ�δ�μηση)
– Ύψ�ς κτιρί�υ

Τ� μέγιστ� φ�ρτί� �ι�νι�ύ πρ�κύπτει απ� τις 
τ�πικές =ώνες (=ώνες φ�ρτί�υ �ι�νι�ύ) και τις 
στάθμες φυσικ�ύ εδάφ�υς.

B Ενημερωθείτε για τα τ�πικά φ�ρτία �ι�νι�ύ.

Απ�φύγετε τη συσσώρευση μεγάλων π�σ�τήτων 
�ι�νι�ύ πάνω απ� τ� συλλέκτη ή πάνω στ� 
συλλέκτη:
B Τ�π�θετήστε μια σ�άρα συλλ�γής �ι�νι�ύ πάνω 

απ� τ� συλλέκτη.
B Καθαρί=ετε τακτικά τ� συσσωρευμέν� �ι�νι.

Για την απ�φυγή φ�ρτίων �ι�νι�ύ �λέπε επίσης: 
Διαφ�ρές ύψ�υς μετα�ύ στεγών  σελίδα 13.

Ανάλ�γα με τ�ν τρ�π� τ�π�θέτησης, 
τ�ν τύπ� συλλέκτη και τα επιτρεπ�μενα 
φ�ρτία απαιτείται πρ�σθετ�ς 
ε��πλισμ�ς (πρ�σθετα στηρίγματα 
συλλέκτη, πρ�σθετες ράγες πρ�φίλ).

Μέγιστ� φ�ρτί� 
	ι�νι�ύ

Μέγιστη 
τα	ύτητα ανέμ�υ

Τ�π�θέτση σε ταράτσα

2,0 kN/m2 151 km/h1)

1) αντιστ�ι�εί σε δυναμική πίεση 1,1 kN/m2

3,8 kN/m2 2)

2) ανάλ�γα με τ�ν τρ�π� τ�π�θέτησης και τ�ν τύπ� 
συλλέκτη εφικτ� μ�ν� με πρ�σθετ� ε��πλισμ�

151 km/h1)

Τ�π�θέτηση σε τ�ί	�

2,0 kN/m2 129 km/h3)

3) αντιστ�ι�εί σε δυναμική πίεση 0,8 kN/m2

Πίν. 2 Επιτρεπ�μενα φ�ρτία
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.3 Ε!αρτήματα και τε	νικά έγγραφα
Τ� θερμικ� ηλιακ� σύστημα �ρησιμεύει στην 
παραγωγή =εστ�ύ νερ�ύ και αν �ρειαστεί 
πρ�σθετα στην υπ�στήρι�η θέρμανσης. 
Απ�τελείται απ� διάφ�ρα στ�ι�εία. 

Σ�. 2 Στ�ι�εία τ�υ ηλιακ�ύ συστήματ�ς

1 Συλλέκτης με αισθητήρα συλλέκτη επάνω
2 Σωλήνωση (επιστρ�φή)
3 Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ με δ��εί� 

διαστ�λής, διατά�εις θερμ�κρασίας και ασφαλείας
4 ηλιακ� μπ�ιλερ
5 Σύστημα ελέγ��υ ηλιακ�ύ
6 Σωλήνωση (πρ�σαγωγή)

Τα παρακάτω θέματα περιγράφ�νται στις �δηγίες 
των στ�ι�είων:

HΛIAKOΣ ΣYΛΛEKTHΣ 
• Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
• Στερέωση τ�υ συλλέκτη
• Υδραυλική σύνδεση τ�υ συλλέκτη
• Συντήρηση τ�υ συλλέκτη

Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ 
• Τ�π�θέτηση τ�υ κιτ υδραυλικής σύνδεσης 

ηλιακ�ύ
• Τ�π�θέτηση των σωληνώσεων
• Έναρ�η λειτ�υργίας της συν�λικής 

εγκατάστασης
• Συντήρηση τ�υ κιτ υδραυλικής σύνδεσης 

ηλιακ�ύ και της συν�λικής εγκατάστασης
• Υπ�δεί�εις για �λά�ες της συν�λικής 

εγκατάστασης 

ηλιακ� μπ�ιλερ 
• Τ�π�θέτηση και συναρμ�λ�γηση τ�υ μπ�ιλερ
• Έναρ�η λειτ�υργίας τ�υ μπ�ιλερ
• Συντήρηση τ�υ μπ�ιλερ

Σύστημα ελέγ	�υ ηλιακ�ύ 
• Τ�π�θέτηση και ηλεκτρική σύνδεση τ�υ 

θερμ�στάτη
• Cειρισμ�ς τ�υ θερμ�στάτη και της συν�λικής 

εγκατάστασης
• Συντήρηση τ�υ θερμ�στάτη
• Υπ�δεί�εις για �λά�ες τ�υ θερμ�στάτη

Περισσ�τερες �δηγίες μπ�ρεί να υπάρ��υν στ�ν 
πρ�σθετ� ε��πλισμ� 

2.4 Πρ�σθετ�ς ε!�πλισμ�ς
Ακ�λ�υθεί ένας κατάλ�γ�ς με πρ�σθετα 
ε�αρτήματα, π�υ πρ��ρί=�νται για τ� συλλέκτη και 
τ� σετ τ�π�θέτησης. Μια ενημερωμένη και πλήρης 
επισκ�πηση παρατίθεται στ�ν πλήρη κατάλ�γ�. 

• Πρ�σθετ�ς ε��πλισμ�ς για μεγαλύτερα φ�ρτία 
(  κεφάλαι� 7.3, σελίδα 30) 

• Σετ ε�αεριστήρα (  κεφάλαι� 9.3, σελίδα 38)
• Πρ�στασία υπέρτασης για αισθητήρα συλλέκτη
• Διπλ�ς σωλήνας ηλιακ�ύ (σωλήνωση), 

μ�νωμέν�ς και με ενσωματωμέν� καλώδι� 
αισθητήρα συλλέκτη

• Σετ σύνδεσης για διπλ� σωλήνα ηλιακ�ύ 

2.5 Δήλωση συμμ�ρφωσης ΕΚ
Τ� πρ�ϊ�ν αυτ� συμμ�ρφώνεται �σ�ν αφ�ρά την 
κατασκευή και τη λειτ�υργία τ�υ με τις �δηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τ�υς 
σ�ετικ�ύς εθνικ�ύς καν�νισμ�ύς. Η δήλωση 
συμμ�ρφωσης πιστ�π�ιήθηκε με τη σήμανση CE. 
Μπ�ρείτε να =ητήσετε τη δήλωση συμμ�ρφωσης 
απ� τ�ν κατασκευαστή (διεύθυνση �λ. πίσω 
πλευρά.

6720640298-22.1ST
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.6 Πινακίδα τύπ�υ
Η πινακίδα τύπ�υ τ�υ συλλέκτη �ρίσκεται στ� 
περί�λημα τ�υ συλλέκτη και αναγράφει στ�ι�εία 
σε μ�ρφή συμ��λων. 

Σ�. 3 Θέση της πινακίδας τύπ�υ

1 Πινακίδα τύπ�υ στ� περί�λημα συλλέκτη
2 Κυάθι� εμ�άπτισης αισθητήρα συλλέκτη, κάθετ�ς 

τύπ�ς συλλέκτη
3 Κυάθι� εμ�άπτισης αισθητήρα συλλέκτη, 

�ρι=�ντι�ς τύπ�ς συλλέκτη

2.7 Τε	νικά στ�ι	εία

Σ�. 4 Απώλειες πίεσης των συλλεκτών

1 Καμπύλη απώλειας πίεσης για κάθετ� τύπ�
2 Καμπύλη απώλειας πίεσης για �ρι=�ντι� τύπ�

Σύμ�λ� Ερμηνεία Επε!ήγηση

tstg temperaturestagn

ation

Θερμ�κρασία 
ακινησίας, μέγ.

pmax pressuremaximum Πίεση λειτ�υργίας, 
μέγ.

m mass Βάρ�ς

AG areagross Ε�ωτερική 
επιφάνεια

Aa areaapertur Επιφάνεια 
αν�ίγματ�ς 
(διαφανής 
επιφάνεια)

AA areaabsorber Επιφάνεια 
απ�ρρ�φητή

Vf volumefluid Περιε��μεν� 
συλλέκτη

Πίν. 3 Στ�ι�εία πινακίδας τύπ�υ

6720640298.58-1.ST6720640298.58-1.ST
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1

Logasol SKN 4.0

Πιστ�π�ιητικά

Μήκ�ς 2017 mm

Πλάτ�ς 1175 mm

Ύψ�ς 87 mm

Απ�σταση μετα�ύ των 
συλλεκτών

25 mm

Σύνδεση συλλέκτη 
(σε μ�ρφή στ�μί�υ)

23 mm

Περιε��μεν� απ�ρρ�φητή, 
κάθετ�ς τύπ�ς (Vf)

0,94 l

Περιε��μεν� απ�ρρ�φητή, 
�ρι=�ντι�ς τύπ�ς (Vf)

1,35 l

Ε�ωτερική επιφάνεια (μικτή 
επιφάνεια, AG)

2,37 m2

Επιφάνεια απ�ρρ�φητή 
(καθαρή επιφάνεια), AA)

2,18 m2

Επιφάνεια αν�ίγματ�ς 
(διαφανής επιφάνεια, Aa)

2,25 m2

Καθαρ� �άρ�ς, κάθετ�ς τύπ�ς 40 kg

Καθαρ� �άρ�ς, �ρι=�ντι�ς 
τύπ�ς

41 kg

Επιτρεπ�μενη πίεση 
λειτ�υργίας συλλέκτη (pmax)

6 bar 

Μέγ. θερμ�κρασία ακινησίας 199 °C

Πίν. 4

DIN
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.8 Περιε	�μεν� παραγγελίας
B Ελέγ�τε τις παραδ�σεις για τυ��ν φθ�ρές και 

ελλείψεις. 

2.8.1 Σετ συναρμ�λ�γησης για τ�υς συλλέκτες

Σ�. 5 Σετ συναρμ�λ�γησης για 2 κάθετ�υς συλλέκτες: 1 σετ συναρμ�λ�γησης $ασική έκδ�ση, 1 σετ 
συναρμ�λ�γησης επέκταση

Σετ συναρμ�λ�γησης ασική έκδ�ση, ανά σειρά 
συλλεκτών και για τ�ν πρώτ� συλλέκτη:

Σετ συναρμ�λ�γησης επέκταση, ανά κάθε 
επ�μεν� συλλέκτη:

1
3

3

4

8

5

5 3

6
7

2

6720647803-03.1T

Θέση 1: Ράγα πρ�φίλ 2 x

Θέση 3: Βίδα M8x20 6 x

Θέση 5: Μ�ν�ς σφιγκτήρας συλλέκτη 4 x

Θέση 6: Πα�ιμάδι M8 4 x

Θέση 7: Στήριγμα συλλέκτη 2 x

Θέση 8: Διάτα�η πρ�στασίας απ� �λίσθηση 2 x

Πίν. 5

Θέση 1: Ράγα πρ�φίλ 2 x

Θέση 2: Συνδετήρας 2 x

Θέση 3: Βίδα M8x20 3 x

Θέση 4: Διπλ�ς σφιγκτήρας συλλέκτη 2 x

Θέση 6: Πα�ιμάδι M8 2 x

Θέση 7: Στήριγμα συλλέκτη 1 x1)

1) σε �ρι=�ντι� τύπ� συλλέκτη: 2 x στηρίγματα συλλέκτη

Θέση 8: Διάτα�η πρ�στασίας απ� 
�λίσθηση

2 x

Πίν. 6

Ανάλ�γα με την περίπτωση 
τ�π�θέτησης απαιτ�ύνται πρ�σθετα 
στηρίγματα συλλέκτη και πρ�σθετες 
ράγες πρ�φίλ. Σ�ετικές υπ�δεί�εις 
υπάρ��υν στα ακ�λ�υθα κεφάλαια.
Logasol SKN 4.0 Τ�π�θέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλα�η αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!8



2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.8.2 Σετ σύνδεσης 

Σ�. 6 1 σετ σύνδεσης για ταράτσα και 2 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης

Σετ σύνδεσης για μία συστ�ι	ία συλλεκτών: 2.8.3 Συλλέκτης με 2 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης

Σ�. 7 2 πρ�στατευτικές γωνίες μεταφ�ράς 
περιλαμ$άν�υν απ� 
1 σετ ενδιάμεσης σύνδεσης (1 σετ 
ενδιάμεσης σύνδεσης περιέ�ει απ� 2 
σφιγκτήρες και 1 σωλήνα ηλιακ�ύ)

D
6720647803-02.1T

  

1 2
3 4 5

9 8

11 1012

6

7

13

Θέση 1: Σφιγκτήρας (1 x ως 
ανταλλακτικ�)

5 x

Θέση 3: Πα�ιμάδι G1 2 x

Θέση 4: Δακτύλι�ς σύσφι�ης 2 x

Θέση 5: Γωνία 2 x

Θέση 6: Κ�λάρ� σύσφι�ης 18 mm 2 x

Θέση 7: Κ��λιωτ� πώμα R¾ 2 x

Θέση 8: Τυφλή τάπα 2 x

Θέση 9: Σωλήνας ηλιακ�ύ 55 �λστ 2 x

Θέση 10: <δηγίες εγκατάστασης και 
συντήρησης

1 x

Θέση 11: Κλειδί SW5 1 x

Θέση 12: Στήριγμα για τ�ν αγωγ� 
πρ�σαγωγής

2 x

Θέση 13: Τάπα για κυάθι� εμ�άπτισης 
(αισθητήρας συλλέκτη)

1 x

Πίν. 7

Θέση 1: Σφιγκτήρας 4 x

Θέση 2: Σωλήνας ηλιακ�ύ 145 mm με τάπα 2 x

Θέση 10: Γωνία μεταφ�ράς με σετ 
ενδιάμεσης σύνδεσης

2 x

Πίν. 8

10

1

2

6720640298.06-1.ST
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3 Πρ�διαγραφές
3 Πρ�διαγραφές

3.1 Ισ	ύς των πρ�διαγραφών
B Πρ�σέ�τε ενδε��μενες αλλαγές ή πρ�σθήκες 

στις πρ�διαγραφές. Αυτές �ι πρ�διαγραφές 
ισ�ύ�υν επίσης τη �ρ�νική στιγμή της 
εγκατάστασης. 

3.2 Πρ�τυπα, διατά!εις, �δηγίες
B Κατά την τ�π�θέτηση και τη λειτ�υργία της 

εγκατάστασης τηρείτε πάντ�τε τ�υς 
καν�νισμ�ύς και τις �δηγίες π�υ ισ�ύ�υν στη 
�ώρα σας.

Τε	νικ�ί καν�νες π�υ ισ	ύ�υν στη Γερμανία για 
την εγκατάσταση συλλεκτών:
• Τ�π�θέτηση σε στέγες:

– DIN 18338, VOB, Μέρ�ς C1): Εργασίες 
κάλυψης και μ�νωσης στέγης.

– DIN 18339, VOB, Μέρ�ς C: Υδραυλικές 
εργασίες

– DIN 18451, VOB, μέρ�ς C: Εργασίες 
σκαλωσιάς

– DIN 1055: Επιδράσεις σε φέρ�ντες 
�ργανισμ�ύς

• Σύνδεση θερμικών ηλιακών συστημάτων:
– EN 12976: Θερμικά ηλιακά συστήματα και 

ε�αρτήματα αυτών (συστήματα 
κατασκευασμένα στ� εργ�στάσι�)

– ENV 12977: Θερμικά ηλιακά συστήματα και 
ε�αρτήματα αυτών (συστήματα 
συναρμ�λ�γημένα στ�ν πελάτη)

– DIN 1988: Tε�νικ�ί καν�νες για εγκατάσταση 
π�σιμ�υ νερ�ύ (ΕΠΝ)

• Ηλεκτρική σύνδεση:
– DIN EN 62305 Μέρ�ς 3 / VDE 0185-305-3: 

Αντικεραυνική πρ�στασία, πρ�στασία 
κατασκευών και ατ�μων

1) VOB: Σύμ�αση για εκτέλεση έργ�υ, Μέρ�ς C: Γενικ�ί �ρ�ι 
τε�νικών συμ�άσεων για εκτέλεση έργ�υ (ATV):
Logasol SKN 4.0 Τ�π�θέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλα�η αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!10



4 Μεταφ�ρά
4 Μεταφ�ρά 

B Φρ�ντίστε για τη φιλική πρ�ς τ� περι�άλλ�ν 
ανακύκλωση των συσκευασιών μεταφ�ράς.

Σ�. 8

1 Περι��ές της εσ��ής λα�ής 
2 Τα πρ�στατευτικά καπάκια πρέπει να αφαιρ�ύνται 

στη στέγη
3 Μεταφ�ρά τ�υ συλλέκτη με τα �έρια: περιμετρική 

ακμή συλλέκτη 
4 Μεταφ�ρά τ�υ συλλέκτη με τα �έρια: εσ��ή λα�ής 

B Για να διευκ�λυνθεί η μεταφ�ρά των συλλεκτών 
και των υλικών τ�π�θέτησης, αν �ρειαστεί 
�ρησιμ�π�ιήστε τα παρακάτω ��ηθητικά μέσα 
με επαρκή αντ��ή φ�ρτί�υ:
– _ώνη μεταφ�ράς
– Αναρρ�φητήρας 3 σημείων
– Σκάλα ή διατά�εις για εργασία σε καπν�δ���
– Ανα�ατ�ρι� 
– Σκαλωσιά

B Αφαιρέστε την τάπα [2] λίγ� πριν την 
τ�π�θέτηση τ�υ σωλήνα ηλιακ�ύ.

Σ�. 9

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ λ�γω 
πτώσης απ� τη στέγη!
B Μην �ρησιμ�π�ιείτε σκάλα για τη 

μεταφ�ρά στη στέγη, καθώς τα υλικά 
τ�π�θέτησης και �ι συλλέκτες έ��υν 
μεγάλ� �γκ� και �άρ�ς. 

B Κατά την εκτέλεση �λων των 
εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης.

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, 
φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 
πρ�στασίας.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ απ� πτώση 
ε�αρτημάτων!
B Κατά τη μεταφ�ρά και τ�π�θέτηση 

ασφαλίστε τ�υς συλλέκτες και τα 
υλικά τ�π�θέτησης έναντι πτώσης.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαν�τητας 
λ�γω φθ�ράς της επιφάνειας 
στεγαν�π�ίησης στις συνδέσεις 
συλλεκτών!
B Τα πρ�στατευτικά καπάκια πρέπει να 

αφαιρ�ύνται λίγ� πριν την 
τ�π�θέτηση στη στέγη.

Δύ� απ� τις τέσσερις γωνίες 
μεταφ�ράς τ�υ συλλέκτη περιέ��υν 
σημαντικά ε�αρτήματα (  εικ�να 7, 
σελίδα 9).

@λα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά 
πρ�ς τ� περι�άλλ�ν και ανακυκλώσιμα.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Βλά�ες στις συνδέσεις 
συλλεκτών λ�γω λανθασμένης �ρήσης!
B Μην �ρησιμ�π�ιείτε τις συνδέσεις 

συλλεκτών ως ��ήθημα μεταφ�ράς.
B Για τη μεταφ�ρά τ�υ συλλέκτη με τα 

�έρια κρατήστε τ�ν απ� την εσ��ή 
λα�ής ή την ακμή τ�υ συλλέκτη.

<ι σωλήνες ηλιακ�ύ [1] στις γωνίες 
μεταφ�ράς παραδίδ�νται με 
γρασαρισμένες τάπες [2]. Αυτές �ι 
τάπες διευρύν�υν τ� σωλήνα ηλιακ�ύ 
και διευκ�λύν�υν την τ�π�θέτηση στη 
σύνδεση συλλέκτη. 

6720640298.28-1.ST6720640298.28-1.ST
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Logasol SKN 4.0 Τ�π�θέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλα�η αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 11



5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση

5.1 Γενικές υπ�δεί!εις 

B Ενημερωθείτε για τις πρ�ϋπ�θέσεις στ�ν τ�π� 
εγκατάστασης και για τις τ�πικές διατά�εις.

B Φρ�ντίστε για την ιδανική διάτα�η των 
συλλεκτών στη στέγη. Κατά τη διαδικασία αυτήν 
πρ�σέ�τε ιδιαίτερα:
– Ευθυγραμμίστε τη συστ�ι�ία συλλεκτών κατά 

τ� δυνατ�ν πρ�ς τ� Ν�τ� (  εικ�να 10).
– Ευθυγραμμίστε τη συστ�ι�ία συλλεκτών έτσι, 

ώστε να �ρίσκεται παράλληλα με τα 
παράθυρα, τις π�ρτες κτλ. (  εικ�να 10).

– Απ�φύγετε πιθανές σκιάσεις 
( εικ�νες 11, 19 και 20). 

– Απ�φύγετε τις διαφ�ρές ύψ�υς ( εικ�να 13).
– Πρ�σέ�τε την υδραυλική σύνδεση στη 

σωλήνωση (  κεφάλαι� 9).
–  Πρ�σέ�τε τ�ν αναγκαί� �ώρ� στη στέγη 

(  κεφάλαι� 5.4).

Σ�. 10

B Απ�φύγετε τη σκίαση της συστ�ι�ίας συλλεκτών 
απ� γειτ�νικά κτίρια, δέντρα, άλλες σειρές 
συλλεκτών κτλ.

Σ�. 11

Κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ �	ι κάτω απ� τη 
συστ�ι	ία συλλεκτών
Σε �ρισμένες περιπτώσεις τ� κιτ υδραυλικής 
σύνδεσης ηλιακ�ύ [1] δεν μπ�ρεί να τ�π�θετηθεί 
κάτω απ� τη συστ�ι�ία συλλεκτών (π.�. σε 
κεντρικές θερμάνσεις �ρ�φής). 

Για να απ�φύγετε σε αυτές τις εγκαταστάσεις τ� 
ενδε��μεν� υπερθέρμανσης, δημι�υργήστε με 
την πρ�σαγωγή ένα "σάκ� αγωγών":
B Τ�π�θετήστε την πρ�σαγωγή αρ�ικά μέ�ρι τ� 

ύψ�ς της σύνδεσης επιστρ�φής συλλέκτη [2]. 
Στη συνέ�εια �δηγήστε την μέ�ρι τ� κιτ 
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ 

Σ�. 12

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Εάν � συλλέκτης και 
τα υλικά τ�π�θέτησης είναι 
εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτιν���λία 
για μεγάλ� �ρ�νικ� διάστημα, υπάρ�ει 
κίνδυν�ς να κα�ύν!
B Φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 

πρ�στασίας
B Πρ�στατέψτε τ� συλλέκτη και τα 

υλικά τ�π�θέτησης απ� την ηλιακή 
ακτιν���λία.

Καθώς �ι εταιρίες τε�νικών για στέγες 
είναι ε��ικειωμένες με την εργασία 
πάνω σε στέγες και με τ�υς κινδύν�υς 
απ� ενδε��μενη πτώση, πρ�τείν�υμε 
να συνεργαστείτε με μια τέτ�ια εταιρία.

N
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
Διαφ�ρές ύψ�υς μετα!ύ στεγών
@ταν υπάρ��υν διαφ�ρές ύψ�υς μετα�ύ των 
στεγών πρέπει να απ�τρέπεται η �λίσθηση 
φ�ρτίων �ι�νι�ύ σε κλίση στέγης α> 15°. Τ� 
μέγεθ�ς της πρ�σθετης επι�άρυνσης απ� την 
�λίσθηση φ�ρτί�υ �ι�νι�ύ πρ�κύπτει απ� τη 
διαφ�ρά ύψ�υς (  εικ�να 13): ls = 2 × h

B Απ�φύγετε την τ�π�θέτηση των συλλεκτών 
στην περι��ή ls �ταν υπάρ��υν διαφ�ρές 
ύψ�υς.

B Κατά την τ�π�θέτηση �ταν υπάρ��υν διαφ�ρές 
ύψ�υς:
– Τ�π�θετήστε μια σ�άρα συλλ�γής �ι�νι�ύ 

στην υψηλ�τερη στέγη.
– Λά�ετε υπ�ψη τα πρ�σθετα φ�ρτία κατά την 

τ�π�θέτηση.

Σ�. 13

1 Πρ�σθετ� φ�ρτί� απ� την �λίσθηση �ι�νι�ύ
2 Καν�νικ� φ�ρτί� �ι�νι�ύ
α Κλίση στέγης
h Διαφ�ρά ύψ�υς
ls Μέγεθ�ς τ�υ πρ�σθετ�υ φ�ρτί�υ

6720647803-43.1T

h
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2
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5.2 Διάτα!η των συλλεκτών
Η πρ�σαγωγή μπ�ρεί να τ�π�θετηθεί δε�ιά ή 
αριστερά στη συστ�ι�ία συλλεκτών.

B Συνδέστε τη συστ�ι�ία συλλεκτών εναλλά� στις 
δύ� πλευρές (  εικ�να 14).

Σ�. 14 Διάτα%η κάθετων (επάνω) και �ρι&�ντιων 
(κάτω) συλλεκτών

1 Αισθητήρας συλλέκτη στ� κυάθι� εμ�άπτισης 
(πάντα επάνω στ� συλλέκτη με τη συνδεδεμένη 
πρ�σαγωγή)

2 Σωλήνας ηλιακ�ύ 145 �λστ
3 Σωλήνας ηλιακ�ύ 55 mm και τάπα
4 Επιστρ�φή (απ� τ� μπ�ιλερ)
5 Πρ�σαγωγή (πρ�ς τ� μπ�ιλερ)

Επιτρεπ�μενη διάτα!η και ευθυγράμμιση
B Για την τ�π�θέτηση τ�υ συλλέκτη λά�ετε 

υπ�ψη, �τι τ� κυάθι� εμ�άπτισης για τ�ν 
αισθητήρα συλλέκτη �ρίσκεται επάνω 
(  εικ�να 14 [1]).

B Σ�εδιάστε την τ�π�θέτηση τ�υ καλωδί�υ 
αισθητήρα συλλέκτη έτσι, ώστε � αισθητήρας 
συλλέκτη (  εικ�να 14 [1]) στ� συλλέκτη να 
μπ�ρεί να συναρμ�λ�γηθεί με τη συνδεδεμένη 
πρ�σαγωγή [5].

Μέγιστ�ς αριθμ�ς συλλεκτών και συστ�ι	ίες 
συλλεκτών π�λλαπλών σειρών
B Πρ�γραμματίστε έως 10 συλλέκτες σε κάθε 

σειρά.
B Συνδέστε τις συστ�ι�ίες συλλεκτών π�λλαπλών 

σειρών κατά Tichelmann. Τ� άθρ�ισμα �λων των 
αντιστάσεων (π.�. μήκη σωληνώσεων με την ίδια 
διατ�μή) ανάμεσα στις πρώτες και τελευταίες 
διακλαδώσεις είναι ίδι�.

Σ�. 15

1 Σύνδεση μιας σειράς
2 Σύνδεση άνω των 10 συλλεκτών: παράλληλη 

σύνδεση δύ� σειρών κατά Tichelmann

Για λεπτ�μερείς πληρ�φ�ρίες σ�ετικά 
με τ� σ�εδιασμ� τ�υ υδραυλικ�ύ 
κυκλώματ�ς της εγκατάστασης και των 
ε�αρτημάτων ανατρέ�τε στ� έγγραφ� 
σ�εδιασμ�ύ τε�ν�λ�γίας ηλιακών.

6720640298.24-1.ST6720640298.24-1.ST

2
1

1

4

3

5 4

2

5

3
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5.3 Γωνία τ�π�θέτησης των συλλεκτών 
Η γωνία τ�π�θέτησης των συλλεκτών ε�αρτάται 
απ� τ� σκ�π� �ρήσης και την κλίση στέγης. 
< σκ�π�ς �ρήσης, η γωνία στέγης και η γωνία 
τ�π�θέτησης καθ�ρί=�υν τη γωνία κλίσης τ�υ 
στηρίγματ�ς συλλέκτη. Η γωνία κλίσης τ�υ 
στηρίγματ�ς συλλέκτη ρυθμί=εται με τις 
τηλεσκ�πικές ράγες τ�υ στηρίγματ�ς συλλέκτη.

Σ�. 16

α Γωνία τ�π�θέτησης

5.3.1 Καθ�ρισμ�ς εύρ�υς γωνίας τ�π�θέτησης
Ανάλ�γα με τ� σκ�π� �ρήσης των ηλιακών 
συστημάτων καθ�ρί=�νται και �ι γωνίες 
τ�π�θέτησης, �ι �π�ίες ανάλ�γα με την επ��ή 
ε�ασφαλί=�υν �έλτιστη παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας.

B Καθ�ρίστε τ� εύρ�ς γωνίας τ�π�θέτησης 
σύμφωνα με τ� σκ�π� �ρήσης.

5.3.2 Καθ�ρισμ�ς γωνίας τ�π�θέτησης και 
γωνίας κλίσης σε κεκλιμένες στέγες

Σε στέγες με ελαφριά κλίση πρ�ς τ� Ν�τ�:
γωνία κλίσης [2] = 
γωνία τ�π�θέτησης [1] — κλίση στέγης [3]

Σε στέγες με ελαφριά κλίση πρ�ς τ� Β�ρρά:
γωνία κλίσης [2] = 
γωνία τ�π�θέτησης [1] + κλίση στέγης [3]

Σ�. 17 Γωνία τ�π�θέτησης σε κεκλιμένες στέγες

1 Γωνία τ�π�θέτησης τ�υ συλλέκτη (συν�λική γωνία 
απ� �ρι=�ντια θέση)

2 Γωνία κλίσης τ�υ στηρίγματ�ς συλλέκτη
3 Κλίση στέγης (έως 25°)

5.3.3 Καθ�ρισμ�ς γωνίας τ�π�θέτησης και 
γωνίας κλίσης σε τ�ί	�υς

Κατά την τ�π�θέτηση σε τ�ί��:
γωνία κλίσης [2] = 90° — γωνία τ�π�θέτησης [1]

Σ�. 18

1 Γωνία τ�π�θέτησης τ�υ συλλέκτη (συν�λική γωνία 
απ� �ρι=�ντια θέση)

2 Γωνία κλίσης τ�υ στηρίγματ�ς συλλέκτη

Σκ�π�ς 	ρήσης
Εύρ�ς γωνίας 
τ�π�θέτησης

_εστ� νερ� 30—45°

Μπ�ιλερ + θέρμανση �ώρ�υ 45—60°

Μπ�ιλερ + πισίνα 30—45°

Μπ�ιλερ + θέρμανση �ώρ�υ 
+ πισίνα

45—60°

Πίν. 9

6720647803-04.1T

α

Η γωνία τ�π�θέτησης πρέπει να 
�ρίσκεται μετα�ύ 45° και 60°.

6720647803-05.1T
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15° 15°

45°
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5.4 Αναγκαί�ς 	ώρ�ς στη στέγη 

5.4.1 Καθ�ρισμ�ς απ�στασης μετα!ύ των σειρών 
συλλεκτών

Η ελά�ιστη απ�σταση X μετα�ύ των σειρών 
συλλεκτών πρ�κύπτει απ� τη γωνία τ�π�θέτησης 
των συλλεκτών.

Η απ�σταση μετα�ύ των σειρών συλλεκτών 
ε�αρτάται επίσης απ� την πιθανή σκίαση.

B Υι�θετήστε την ελά�ιστη απ�σταση X απ� τ�ν 
πίνακα 10 ή υπ�λ�γίστε την σύμφωνα με τα 
έγγραφα σ�εδιασμ�ύ.

B Σε περίπτωση συστ�ι�ιών συλλεκτών 
π�λλαπλών σειρών, φρ�ντίστε η απ�σταση X να 
είναι τ�σ� μεγάλη, ώστε να μην δημι�υργείται 
σκίαση (  εικ�να 19 και 20).

Σ�. 19 Απ�σταση και σκίαση, τ�π�θέτηση σε 
ταράτσα

α Γωνία τ�π�θέτησης
X Απ�σταση μετα�ύ των σειρών συλλεκτών

Σ�. 20 Απ�σταση και σκίαση, τ�π�θέτηση σε 
τ�ί��

α Γωνία τ�π�θέτησης
X Απ�σταση μετα�ύ των σειρών συλλεκτών

Γωνία 
τ�π�θέτησης 
α

Απ�σταση X

Ταράτσα Τ�ί	�ς

κάθετα �ριF�ντια �ριF�ντια

30° 5,05 m 2,94 m —

35° 5,44 m 3,17 m —

40° 5,79 m 3,37m —

45° 6,09 m 3,55 m 2,33 m

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

Πίν. 10 Απ�σταση μετα%ύ των σειρών συλλεκτών, 
σε ελά�ιστη ύψ�ς ηλί�υ (σε ταράτσα: 17°, 
σε τ�ί��: 61°)

6720647803-07.1T

X

α

X

6720647803-01.1T

α
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5.4.2 Καθ�ρισμ�ς αναγκαί�υ 	ώρ�υ

• Διάσταση a: Και �ι δύ� τύπ�ι είναι εφικτ�ί. 
Η μικρ�τερη τιμή μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί. 

• Διάσταση A, B και C:  πίνακας 11, 12 και 13

Σ�. 21 Απ�στάσεις π�υ πρέπει να τηρηθ�ύν, 
ταράτσα

Σ�. 22 Απ�στάσεις π�υ πρέπει να τηρηθ�ύν, 
τ�ί��ς

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
συλλέκτες, π�υ δεν αντέ��υν στα 
φ�ρτία ανέμ�υ και στις πιέσεις αέρα!
B Ελά�ιστη απ�σταση απ� τα άκρα της 

στέγης (διάταση a). 

a = b

b

10

a =
10

h

h

a

a

a

6720647803-08.1T

aC

6720647803-52.1T

a

a

a

h

l
b

1

a1

2

2

a = l
5

a =
5

h

a = b
5

a =

a

5
h

1

1

1

a2

2

2

Αριθμ�ς 
συλλεκτών

Διάσταση A

κάθετα �ριF�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

9 10,78 m 18,35 m

10 11,98 m 20,40 m

Πίν. 11

Γωνία κλίσης

Διάσταση B

κάθετα �ριF�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

Γωνία κλίσης

Διάσταση C

κάθετα �ριF�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
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5 Πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση
5.5 Αντικεραυνική πρ�στασία
B Ενημερωθείτε για τις τ�πικές πρ�διαγραφές, αν 

απαιτείται σύστημα αντικεραυνικής πρ�στασίας. 

Συ�νά απαιτείται σύστημα αντικεραυνικής 
πρ�στασίας π.�. για κτίρια, π�υ υπερ�αίν�υν σε 
ύψ�ς τα 20 m. 

B Αναθέστε την εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς 
αντικεραυνικής πρ�στασίας σε έναν 
ηλεκτρ�λ�γ�.

B Σε περίπτωση π�υ υπάρ�ει σύστημα 
αντικεραυνικής πρ�στασίας, πρέπει να ελεγ�θεί 
η σύνδεση τ�υ ηλιακ�ύ συστήματ�ς με τ� 
σύστημα αντικεραυνικής πρ�στασίας.

5.6 Απαραίτητα εργαλεία και υλικά
• Κλειδί SW27 και 30 (SW = μέγεθ�ς κλειδι�ύ) για 

τη σύνδεση της σωλήνωσης 
• Κλειδί SW24 και 37 για τ� σετ ενδιάμεσης 

σύνδεσης 
(2 σειρές, πρ�σθετ�ς ε��πλισμ�ς)

• Υλικά για τη μ�νωση των αγωγών

5.7 Σειρά τ�π�θέτησης
Για τη στερέωση των συλλεκτών στη στέγη, πρέπει 
να τηρηθεί η παρακάτω σειρά τ�π�θέτησης: 

1. Πρ�σδι�ρίστε τη γωνία τ�π�θέτησης των 
συλλεκτών.

2. Πρ�σδι�ρίστε τ�ν αναγκαί� �ώρ� για τη 
συστ�ι�ία συλλεκτών.

3. Τ�π�θετήστε τις τηλεσκ�πικές ράγες.
4. Τ�π�θετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη.
5. Συνδέστε και τ�π�θετήστε τις ράγες πρ�φίλ.
6. Τ�π�θετήστε τ�υς συλλέκτες και τ�υς 

αισθητήρες συλλέκτη.
7. Συνδέστε τις σωληνώσεις στ�υς συλλέκτες.

Για την τ�π�θέτηση τ�υ σετ 
συναρμ�λ�γησης και τ�υ σετ σύνδεσης 
απαιτείται μ�ν� τ� κλειδί SW5 τ�υ σετ 
σύνδεσης.
Logasol SKN 4.0 Τ�π�θέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλα�η αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!18



6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη

6.1 Τ�π�θέτηση τηλεσκ�πικών ραγών
B Απ� την καθ�ρισμένη γωνία τ�π�θέτησης 

( κεφάλαι� 5.3.1, σελίδα 15) υπ�λ�γίστε τη 
γωνία κλίσης τ�υ στηρίγματ�ς συλλέκτη.

6.1.1 Επιλ�γή �πών για την τ�π�θέτηση
B Επιλέ�τε τις �πές σύμφωνα με την 

υπ�λ�γισμένη γωνία κλίσης 
(  κεφάλαι� 5.3.2 και 5.3.3, σελίδα 15), τ�ν 
πρ�σανατ�λισμ� τ�π�θέτησης και τ�ν τ�π� 
εγκατάστασης τ�υ συλλέκτη.

Κάθετη τ�π�θέτηση τ�υ συλλέκτη
B Επιλ�γή της �πής [1] στην κάτω ράγα και της 

αντίστ�ι�ης �πής στην άνω ράγα:

Σ�. 23

�ριF�ντια τ�π�θέτηση τ�υ συλλέκτη
B Επιλ�γή της �πής [1] στην κάτω ράγα και της 

αντίστ�ι�ης �πής στην άνω ράγα:
– Γωνία κλίσης 35°—60°: Στην άνω ράγα 

επιλέ�τε την �πή απ� την περι��ή [2].
– Γωνία κλίσης 30°: Στην άνω ράγα επιλέ�τε την 

�πή [3], κ�ντύνετε την κάτω ράγα στ� επάνω 
μέρ�ς κατά 140 mm και επιλέ�τε την κάτω �πή 
[4].

Σ�. 24

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ λ�γω 
πτώσης απ� τη στέγη!
B Κατά την εκτέλεση �λων των 

εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης.

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, 
φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 
πρ�στασίας.

Η γωνία τ�π�θέτησης τ�υ συλλέκτη και 
η γωνία κλίσης τ�υ στηρίγματ�ς 
συλλέκτη διαφέρ�υν ανάλ�γα με την 
κλίση στέγης και τ�ν τ�π� 
εγκατάστασης.

6720647803-09.1T

60°

55°

50°

45°

40°

35°

30° 1

6720647803-10.1T

55°
50°

45°

40°
35°

30°

140 mm

60°

2

1

3

4

Logasol SKN 4.0 Τ�π�θέτηση σε ταράτσα - Με την επιφύλα�η αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 19



6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
Τ�π�θέτηση τ�υ συλλέκτη σε τ�ί	�
B Επιλ�γή της �πής [1] στην κάτω ράγα και της 

αντίστ�ι�ης �πής στην άνω ράγα:
– Γωνία κλίσης 35°—45°: Στην άνω ράγα 

επιλέ�τε την �πή απ� την περι��ή [2].
– Γωνία κλίσης 30°: Στην άνω ράγα επιλέ�τε την 

�πή [3], κ�ντύνετε την κάτω ράγα στ� επάνω 
μέρ�ς κατά 140 mm και επιλέ�τε την κάτω �πή 
[4].

Σ�. 25

6.1.2 Τ�π�θέτηση τηλεσκ�πικών ραγών
1. Ενώστε τις τηλεσκ�πικές ράγες. 
2. Στερεώστε τις τηλεσκ�πικές ράγες στις 

επιλεγμένες �πές με τη �ίδα M8 × 20. Σε γωνία 
κλίσης 30°: Ασφαλίστε τη �ίδα με ένα 
περικ��λι�.

Σ�. 26

6.2 Καθ�ρισμ�ς διαστάσεων των 
στηριγμάτων συλλέκτη 

<ι απ�στάσεις των στηριγμάτων συλλέκτη 
ε�αρτώνται απ� τα ε�ής στ�ι�εία:
• Τύπ�ς συλλέκτη: �ρι=�ντι�ς, κάθετ�ς
• Μέγ. φ�ρτί� �ι�νι�ύ και τα�ύτητα ανέμ�υ
• Τρ�π�ς τ�π�θέτησης:

– Τ�π�θέτηση με άγκιστρ� τ�υ πελάτη
– Σταθερ�π�ίηση με λεκάνες στερέωσης

Ανάλ�γα με τ� ύψ�ς τ�υ κτιρί�υ (ύψ�ς 
τ�π�θέτησης), την τα�ύτητα ανέμ�υ και τ� φ�ρτί� 
�ι�νι�ύ διατίθενται 2 εκδ�σεις:
• Βασική έκδ�ση, κατάλληλη για τις παρακάτω 

τιμές:
– Φ�ρτί� �ι�νι�ύ: έως 2,0 kN/m²
– Τα�ύτητα ανέμ�υ: έως 151 km/h 

• Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία
– Φ�ρτί� �ι�νι�ύ: έως 3,8 kN/m²
– Τα�ύτητα ανέμ�υ: έως 151 km/h 

6720647803-11.1T
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1. 2.

Στη συνέ�εια περιγράφεται η 
τ�π�θέτηση των στηριγμάτων 
συλλέκτη σε κάθετ� πρ�σανατ�λισμ� 
των συλλεκτών. Η τ�π�θέτηση σε 
�ρι=�ντι� πρ�σανατ�λισμ� 
πραγματ�π�ιείται με τ�ν ίδι� τρ�π�.
Σε περίπτωση απ�κλίσεων υπάρ��υν 
ειδικές υπ�δεί�εις.
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6.2.1 Καθ�ρισμ�ς απ�στάσεων κατά τη 	ρήση 
άγκιστρων

Βασική έκδ�ση, κάθετη
Για τ�ν πρώτ� συλλέκτη, απαιτ�ύνται 2 
στηρίγματα συλλέκτη.

Σ�. 27 Βασική έκδ�ση, 2 κάθετ�ι συλλέκτες

Για κάθε επιπλέ�ν κάθετ� συλλέκτη απαιτείται ένα 
επιπλέ�ν στήριγμα συλλέκτη, εικ�να 28 και 29.

Σ�. 28 Βασική έκδ�ση, 3 κάθετ�ι συλλέκτες

Σ�. 29 Βασική έκδ�ση, >3 κάθετ�ι συλλέκτες

Βασική έκδ�ση, �ριF�ντια
Για κάθε �ρι=�ντι� συλλέκτη απαιτ�ύνται 
2 στηρίγματα συλλέκτη,  εικ�να 30.

Σ�. 30 Βασική έκδ�ση, 2 �ρι&�ντι�ι συλλέκτες

Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, κάθετη
Σε κάθετ� πρ�σανατ�λισμ� των συλλεκτών 
απαιτ�ύνται για μεγαλύτερα φ�ρτία για τ� 
δεύτερ� και κάθε επ�μεν� συλλέκτη τα παρακάτω 
πρ�σθετα ε�αρτήματα:
• Πρ�σθετα στηρίγματα συλλέκτη
• Πρ�σθετες ράγες πρ�φίλ (  κεφάλαι� 7.3, 

σελίδα 30)

Σ�. 31 Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, 3 κάθετ�ι 
συλλέκτες

Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, �ριF�ντια
Σε �ρι=�ντι� πρ�σανατ�λισμ� των συλλεκτών 
ενδείκνυται η �ασική έκδ�ση για φ�ρτί� �ι�νι�ύ 
3,8 kN/m2. 

Δεν απαιτ�ύνται πρ�σθετα ε�αρτήματα.
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6.2.2 Καθ�ρισμ�ς των απ�στάσεων σε λεκάνες στερέωσης.

Βασική έκδ�ση, κάθετη
Για τ�ν πρώτ� κάθετ� συλλέκτη απαιτ�ύνται 2 
στηρίγματα συλλέκτη. Για κάθε επιπλέ�ν συλλέκτη 
απαιτείται ένα επιπλέ�ν στήριγμα συλλέκτη. Σε 
κάθετ� πρ�σανατ�λισμ� των συλλεκτών 
απαιτείται στ�ν 3�, 5�, 7� και 9� συλλέκτη ένα 
πρ�σθετ� στήριγμα συλλέκτη.

Σ�. 32 Βασική τ�π�θέτηση, 10 κάθετ�ι συλλέκτες (στ�ι�εία 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 Απ�στάσεις των πρ�σθετων στηριγμάτων, στη $ασική έκδ�ση με λεκάνες στερέωσης, κάθετη 
τ�π�θέτηση
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
Βασική έκδ�ση, �ριF�ντια
Σε �ρι=�ντι� πρ�σανατ�λισμ� των συλλεκτών 
απαιτ�ύνται για 2 συλλέκτες 5 στηρίγματα 
συλλέκτη. Σε περισσ�τερ�υς απ� 3 συλλέκτες 
απαιτ�ύνται στ�ν 3�, 6�, 9� και 10� συλλέκτη 
πρ�σθετα στηρίγματα συλλέκτη. Σε 7 �ρι=�ντι�υς 
συλλέκτες παραλείπεται τ� στήριγμα [1].

Σ�. 33 Βασική έκδ�ση, 10 �ρι&�ντι�ι συλλέκτες (στ�ι�εία 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 Απ�στάσεις των πρ�σθετων στηριγμάτων, στη $ασική έκδ�ση με λεκάνες στερέωσης, �ρι&�ντια 
τ�π�θέτηση
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, κάθετη
Για μεγαλύτερα φ�ρτία απαιτ�ύνται τα παρακάτω 
ε�αρτήματα:
• Ασφάλιση με σκ�ινί (πρ�αιρετικά) 

( κεφάλαι� 6.3, σελίδα 25)
• Πρ�σθετες ράγες πρ�φίλ (  κεφάλαι� 7.3, 

σελίδα 30)
• Πρ�σθετα στηρίγματα συλλέκτη

Σ�. 34 Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, 3 κάθετ�ι 
συλλέκτες και κάθε επ�μεν�ς συλλέκτης 
(στ�ι�εία σε mm)

Έκδ�ση για μεγαλύτερα φ�ρτία, �ριF�ντια
Σε �ρι=�ντι� πρ�σανατ�λισμ� των συλλεκτών 
ενδείκνυται η �ασική έκδ�ση για φ�ρτί� �ι�νι�ύ 
3,8 kN/m2. 

Δεν απαιτ�ύνται πρ�σθετα ε�αρτήματα.

6720647803-20.1T
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6.3 Τ�π�θέτηση στηριγμάτων συλλέκτη 
σε ταράτσα 

Τα παρακάτω στ�ι�εία αναφέρ�νται σε έναν 
συλλέκτη. Βάση για τα στ�ι�εία απ�τελεί τ� 
πρ�τυπ� DIN 1055, Μέρ�ς 4 "Υπ�λ�γισμ�ς 
φ�ρτίων σε κατασκευές".

Υπάρ��υν 3 δυνατ�ί τρ�π�ι τ�π�θέτησης:
• Άγκιστρα (στερέωση στ�ν τ�π� εγκατάστασης)
• Λεκάνες στερέωσης (με πλάκες μπετ�ν, �αλίκια 

ή παρεμφερές υλικ�)
• Ασφάλιση με σκ�ινί και λεκάνες στερέωσης

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στη στέγη απ� 
λανθασμέν� τρ�π� σταθερ�π�ίησης!
B Κατά την επιλ�γή τ�υ τρ�π�υ 

σταθερ�π�ίησης λά�ετε υπ�ψη τη 
στατική μελέτη της στέγης.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στη στέγη και 
στ�υς συλλέκτες απ� ανεπαρκή 
στερέωση σε κεκλιμένες στέγες!
B Σε κεκλιμένες στέγες φρ�ντίστε για 

την επαρκή στερέωση των 
στηριγμάτων συλλέκτη.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαν�τητας 
στέγης λ�γω =ημιάς στην επικάλυψη 
στέγης!
B Για την πρ�στασία της επικάλυψης 

στέγης τ�π�θετήστε κ�ιν�ύς 
πρ�στατευτικ�ύς τάπητες 
κατασκευών.

B Απ�θέτετε τα πρ�φίλ, τα στηρίγματα 
συλλεκτών και λ�ιπά υλικά 
τ�π�θέτησης μ�ν� πάνω στ�υς 
πρ�στατευτικ�ύς τάπητες 
κατασκευών.

Κατά τη �ρήση λεκανών στερέωσης με 
�αλίκια τ� μέγ. �άρ�ς ανά συλλέκτη 
είναι 320 kg.

<ι τιμές τ�υ παρακάτω πίνακα 
αναφέρ�νται στη σταθερ�π�ίηση εν�ς 
συλλέκτη. 
B Λά�ετε υπ�ψη τις απ�στάσεις και τ�ν 

αριθμ� των στηριγμάτων συλλέκτη 
ανάλ�γα με την έκδ�ση.

Πίεση 
τα	ύτητας q

Άγκιστρα
Στερέωση
	ωρίς ασφάλεια

Στερέωση 
μέσω ασφάλισης με σκ�ινί

Τα	ύτητα 
ανέμ�υ

Αριθμ�ς και 
είδ�ς των 
ιδών1)

1) ανά στήριγμα συλλέκτη

Βάρ�ς στη 
λεκάνη 
στερέωσης

Βάρ�ς στη 
λεκάνη 
στερέωσης

Δύναμη έλ!ης 
συρματ�σκ�ιν�υ

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)

2) πρ�σθετες ράγες πρ�φίλ απαιτ�ύνται μ�ν� για πρ�σθετ� φ�ρτί� �ι�νι�ύ.

151 km/h 3x M8/8.8 695 kg 450 kg 4,0 kN

Πίν. 16 Σταθερ�π�ίηση εν�ς συλλέκτη
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6.3.1 Άγκιστρα
Στη συνέ�εια περιγράφεται ενδεικτικά η στερέωση 
σε πλακ�δ�κ�ύς.

B Βε�αιωθείτε �τι τ� υπ�στήριγμα έ�ει σ�εδιαστεί 
έτσι, ώστε να μπ�ρ�ύν να απ�ρρ�φ�ύνται �ι 
δυνάμεις π�υ ασκ�ύνται στ�υς συλλέκτες απ� 
τ�υς ανέμ�υς και τ� �ι�νι.

B Βε�αιωθείτε �τι η στερέωση στ�ν τ�π� 
εγκατάστασης σταθερ�π�ιεί τ� ηλιακ� σύστημα 
και �τι η στέγη δεν μπ�ρεί να υπ�στεί =ημιά.

B Τ�π�θετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα 
με τις υπ�λ�γισμένες διαστάσεις απ�στασης 
( κεφάλαι� 6.2.1, σελίδα 21).

B Μεταφέρετε τις �πές τ�υ κάτω πρ�φίλ [2] στην 
πλακ�δ�κ� και δημι�υργήστε τις αντίστ�ι�ες 
�πές.

B Βιδώστε τα πρ�φίλ και την πλακ�δ�κ� [3] με 
�ίδες 
( πίνακας 16, σελίδα 25), περικ��λια και 
ρ�δέλες [1].

Σ�. 35 Στηρίγματα συλλέκτη σε πλακ�δ�κ�, 
διαστάσεις σε mm (τιμές σε παρένθεση: 
�ρι&�ντια τ�π�θέτηση)

6.3.2 Λεκάνες στερέωσης
B Τ�π�θετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα 

με τις υπ�λ�γισμένες διαστάσεις απ�στασης 
( κεφάλαι� 6.2.2, σελίδα 22).

B Ανά συλλέκτη αναρτήστε 4 λεκάνες στερέωσης 
[2] στα κάτω πρ�φίλ [1] και τη μία μέσα στην 
άλλη [3].

B Τ�π�θετήστε τ� υλικ� στερέωσης (πλάκες 
μπετ�ν, �αλίκια ή παρεμφερές υλικ�) στις 
λεκάνες στερέωσης (�άρ�ς: πίνακας 16, 
σελίδα 25).

Σ�. 36 Στηρίγματα συλλέκτη με λεκάνες 
στερέωσης για 2 κάθετ�υς συλλέκτες 
(επάνω) και 1 �ρι&�ντι� συλλέκτη (κάτω)

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στ� ηλιακ� 
σύστημα απ� κατασκευαστές 
μετατρ�πές στα στηρίγματα συλλέκτη.
B Μην διατρήσετε τα πρ�φίλ των 

στηριγμάτων συλλέκτη για τη 
στερέωση στ�ν τ�π� εγκατάστασης 
και απ�φύγετε �π�ιαδήπ�τε άλλη 
κατασκευαστική μετατρ�πή.
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
6.3.3 Ασφάλιση με σκ�ινί
B Τ�π�θετήστε τα στηρίγματα συλλέκτη σύμφωνα 

με τις υπ�λ�γισμένες διαστάσεις απ�στασης 
( κεφάλαι� 6.2.2, σελίδα 22).

B Στερεώστε κάθε συλλέκτη στ�ν τ�π� 
εγκατάστασης με τ�υλά�. 2 συρματ�σκ�ινα [1] 
στη �ίδα τ�υ κάτω πρ�φίλ.

B Τ�π�θετήστε τις λεκάνες στερέωσης 
( κεφάλαι� 6.3.2, σελίδα 26).

B Στερεώστε τα συρματ�σκ�ινα σε κατάλληλ� 
σημεί� της στέγης.

Σ�. 37 Στηρίγματα συλλέκτη με ασφάλιση με 
σκ�ινί

6.4 Τ�π�θέτηση στηριγμάτων συλλέκτη 
σε τ�ί	�

Η τ�π�θέτηση σε τ�ί�� επιτρέπεται μ�ν� για τις 
παρακάτω τιμές:
• Φ�ρτί� �ι�νι�ύ: έως 2,0 kN/m² 
• Γωνία τ�π�θέτησης: 45° έως 60° 
• Τα�ύτητα ανέμ�υ: έως 129 km/h

Για την τ�π�θέτηση σε τ�ί�� ισ�ύ�υν �ι τιμές 
σ�εδιασμ�ύ στ�ν πίνακα 17, σελίδα 28.

6720647803-25.1T
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ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� την 
πτώση συλλεκτών σε περίπτωση 
ακατάλληλων τ�ί�ων!
B Η τ�π�θέτηση των στηριγμάτων 

συλλέκτη επιτρέπεται μ�ν� σε 
περίκλειστ� τ�ί�� π�υ δεν εκτίθεται 
άμεσα στ�ν αέρα.

B Πριν την τ�π�θέτηση ελέγ�τε την 
αντ��ή φ�ρτί�υ τ�υ τ�ί��υ 
στερέωσης και της �άσης. Αν 
�ρειαστεί =ητήστε τη συμ��υλή εν�ς 
μη�ανικ�ύ.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� την 
πτώση συλλεκτών σε περίπτωση 
λανθασμένης τ�π�θέτησης!
B Cρησιμ�π�ιείτε μ�ν� �ρι=�ντια 

στηρίγματα συλλέκτη για την 
τ�π�θέτηση σε τ�ί��.

B Τηρείτε τις επιτρεπ�μενες γωνίες 
τ�π�θέτησης 
(  κεφάλαι� 5.3.3, σελίδα 15).

B Στερεώστε επαρκώς τα στηρίγματα 
συλλέκτη.

B Μην πρ�σαρμ�=ετε την κατασκευή 
των στηριγμάτων συλλέκτη.

B Μην απ�θηκεύετε αντικείμενα 
ανάμεσα στα στηρίγματα συλλέκτη.

B Μην τ�π�θετείτε περι�λήματα στα 
στηρίγματα συλλέκτη.
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6 Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων συλλέκτη
Τιμές σ	εδιασμ�ύ

Τ�π�θέτηση στηριγμάτων συλλέκτη σε τ�ί	�
B Στερεώστε κάθε στήριγμα συλλέκτη με 3 �ίδες 

[1] διαδ��ικά στ�ν τ�ί��.

Σ�. 38 Στηρίγματα συλλέκτη στ�ν τ�ί��, 2 �ρι&�ντι�ι συλλέκτες (τιμές σε mm)

Τ�π�θέτηση σε τ�ί	�1)

1) Τ�ι��π�ιία κατ�πιν παραγγελίας

Βίδες/�ύπα, ανά στήριγμα συλλέκτη

Μπετ�ν αρμέ, ελά�. B25
(ελά�. 120 mm)

3 × αγκύρια τα�είας σκλήρυνσης UPAT MAX, τύπ�ς MAX 8 (A4)2)

3 × ρ�δέλες3) κατά DIN 9021

2) Κάθε �ύπα/�ίδα πρέπει να δέ�εται δύναμη έλ�ης τ�υλά�ιστ�ν 1,63 kN ή μια κάθετη δύναμη (πίεση κ�πής) τ�υλά�ιστ�ν 
1,56 kN.

3) 3x διάμετρ�ς �ίδας = ε�ωτερική διάμετρ�ς της ρ�δέλας

3 × Hilti HST-HCR-M82)

3 × ρ�δέλες3) κατά DIN 9021

Υπ�στήριγμα: ατσάλι
(π.�. πλακ�δ�κ�ς)

3 × M8/4.6

2 × ρ�δέλες3) κατά DIN 9021

Πίν. 17

Αριθμ�ς των στηριγμάτων συλλέκτη και 
απ�στάσεις εικ�να 33 και 
πίνακας 15, σελίδα 23.
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7 Τ�π�θέτηση των ραγών πρ�φίλ
7 Τ�π�θέτηση των ραγών πρ�φίλ

7.1 Σύνδεση ραγών πρ�φίλ
B Ωθήστε τις ράγες πρ�φίλ [2] πάνω στ� 

συνδετήρα [1], μέ�ρι να ασφαλίσ�υν. 

Σ�. 39

7.2 Τ�π�θέτηση ραγών πρ�φίλ

Ρύθμιση θέσης ραγών πρ�φίλ
Η τ�π�θέτηση των ραγών πρ�φίλ ε�αρτάται απ� τα 
παρακάτω:
• Τύπ�ς συλλέκτη: �ρι=�ντι�ς, κάθετ�ς
• Απ�στάσεις των στηριγμάτων συλλέκτη
• Τρ�π�ς τ�π�θέτησης (άγκιστρα, λεκάνες 

στερέωσης, τ�ί��ς)

B Τ�π�θετήστε τις ράγες πρ�φίλ στα στηρίγματα 
συλλέκτη, �εκινώντας �πως παρ�υσιά=εται στην 

 εικ�να 40 και στ�ν πίνακα 18, 19 και 20 
σύμφωνα με τ�ν τρ�π� τ�π�θέτησης.

Σ�. 40

Τ�π�θέτηση ραγών πρ�φίλ στα στηρίγματα συλλέκτη
B Τ�π�θετήστε τις πρ�συναρμ�λ�γημένες ράγες 

πρ�φίλ [2] με �ίδες M8 × 20 [1] στα στηρίγματα 
συλλέκτη. Μην σφίγγετε ακ�μη τις �ίδες, ώστε να 
είναι εφικτή η ευθυγράμμιση των ραγών πρ�φίλ.

Σ�. 41 Τ�π�θέτηση των ραγών πρ�φίλ 
(εδώ: 2 κάθετ�ι συλλέκτες)

6720640298-29.1ST

1 2

6720647803-27.1T
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Τύπ�ς 
συλλέκτη

Άγκιστρα

Βασική 
έκδ�ση

Έκδ�ση για 
μεγαλύτερα 
φ�ρτία

κάθετα κεντρική �πή 
συνδετήρα 
( εικ�να 40 [1])

2η επιμήκης �πή 
απ� δε�ιά 
(  εικ�να 40 [2])

�ρι=�ντια 2η επιμήκης �πή απ� δε�ιά 
( εικ�να 40 [2])

Πίν. 18

Τύπ�ς 
συλλέκτη

Λεκάνες στερέωσης

Βασική 
έκδ�ση

Έκδ�ση για 
μεγαλύτερα 
φ�ρτία

κάθετα κεντρική �πή 
συνδετήρα 
( εικ�να 40 [1])

2η επιμήκης �πή 
απ� δε�ιά 
(  εικ�να 40 [2])

�ρι=�ντια κεντρική �πή συνδετήρα 
(  εικ�να 40 [1])

Πίν. 19

Τύπ�ς 
συλλέκτη Τ�ί	�ς

�ρι=�ντια κεντρική �πή συνδετήρα 
( εικ�να 40 [1])

Πίν. 20

6720647803-29.1T
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7 Τ�π�θέτηση των ραγών πρ�φίλ
7.3 Τ�π�θέτηση πρ�σθετων ραγών 
πρ�φίλ 

Με την τ�π�θέτηση πρ�σθετων ραγών πρ�φίλ τ� 
σύστημα συναρμ�λ�γησης για τ�ν κάθετ� 
συλλέκτη μπ�ρεί να υπ�στηρί�ει μεγαλύτερα 
φ�ρτία (  κεφάλαι�Επιτρεπ�μενα φ�ρτία, 
σελίδα 5). 

B Τ�π�θετήστε τις πρ�σθετες ράγες πρ�φίλ με 
�ίδες M8 × 20 στη μεσαία �πή των στηριγμάτων 
συλλέκτη. Μην σφίγγετε ακ�μη τις �ίδες, ώστε 
να είναι εφικτή η ευθυγράμμιση των ραγών 
πρ�φίλ.

Σ�. 42 Τ�π�θέτηση πρ�σθετης ράγας πρ�φίλ 
(εδώ: 2 κάθετ�ι συλλέκτες)

7.4 Ευθυγράμμιση ραγών πρ�φίλ

B Ευθυγραμμίστε τις ράγες πρ�φίλ �ρι=�ντια και 
στην αναφερ�μενη απ�σταση. Cρησιμ�π�ιήστε 
αλφάδι.

B Τ�π�θετήστε τις επάνω και κάτω ράγες πρ�φίλ 
πλευρικά σε μία ευθεία.

B Ελέγ�τε την �ρθ�γωνικ�τητα. Μετρήστε τη 
διαγώνι� ή τ�π�θετήστε π.�. ένα δ�κάρι στα 
άκρα των ραγών πρ�φίλ. 

B Σφί�τε τις �ίδες M8.

Σ�. 43

7.5 Τ�π�θέτηση διάτα!ης πρ�στασίας 
απ� �λίσθηση

Cρησιμ�π�ιήστε τις δύ� εσωτερικές επιμήκεις 
�πές [1] για την τ�π�θέτηση των δύ� διατά�εων 
πρ�στασίας απ� �λίσθηση. 

B Ωθήστε τη διάτα�η πρ�στασίας απ� �λίσθηση 
πάνω απ� τη ράγα πρ�φίλ και αφήστε την να 
ασφαλίσει στην επιμήκη �πή [2].

Σ�. 44

6720647803-30.1T

1

2

Για την επακ�λ�υθη τ�π�θέτηση τ�υ 
συλλέκτη είναι σημαντικ�, �ι ράγες 
πρ�φίλ να ευθυγραμμιστ�ύν επακρι�ώς.

6720647803-31 1T

90°

90°

6720647803-31.1T

1 1

2
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών

B Για τη μεταφ�ρά των συλλεκτών στη στέγη 
�ρησιμ�π�ιήστε τ�υλά�ιστ�ν ένα απ� τα 
παρακάτω ��ηθητικά μέσα:
– Ανα�ατ�ρι�
– Βεντ�ύ=ες 3 σημείων με επαρκή αντ��ή 

φ�ρτί�υ 
– _ώνη μεταφ�ράς

Σημαντικές υπ�δεί!εις σ	ετικά με τη μετα	είριση 
σωλήνων ηλιακ�ύ και σφιγκτήρων

Στ�υς σωλήνες ηλιακ�ύ για τη σύνδεση των 
συλλεκτών μετα�ύ τ�υς υπάρ��υν τ�π�θετημένες 
τάπες.
1. Αφαιρέστε την τάπα λίγ� πριν την τ�π�θέτηση 

τ�υ σωλήνα ηλιακ�ύ.
2. Ωθήστε τ� σωλήνα ηλιακ�ύ με τ� σφικτήρα 

πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
3. Αφαιρέσετε τ� δακτύλι� ασφαλείας, �ταν � 

σφιγκτήρας �ρίσκεται ακρι�ώς μπρ�στά απ� τ� 
ε��γκωμα. 

Σ�. 45 Τ�π�θέτηση τ�υ σωλήνα ηλιακ�ύ

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ λ�γω 
πτώσης απ� τη στέγη!
B Κατά την εκτέλεση �λων των 

εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης.

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, 
φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 
πρ�στασίας.

B Η τ�π�θέτηση στη στέγη πρέπει να 
γίνει απ� τ�υλά�ιστ�ν 2 άτ�μα. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στ� συλλέκτη 
λ�γω μη στεγανών σημείων στη 
σύνδεση συλλέκτη!
B Αφαιρέστε τα πρ�στατευτικά 

καπάκια απ� τις συνδέσεις τ�υ 
συλλέκτη λίγ� πριν την υδραυλική 
σύνδεση. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στ� συλλέκτη απ� 
ελαττωματικές συνδέσεις!
B Μην �ρησιμ�π�ιείτε τις συνδέσεις 

συλλέκτη για τη μεταφ�ρά.
B Για τη μεταφ�ρά τ�υ συλλέκτη με τα 

�έρια κρατήστε τ�ν απ� την εσ��ή 
λα�ής ή την ακμή τ�υ συλλέκτη.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ απ� πτώση συλλεκτών!
B Κατά τη μεταφ�ρά και τ�π�θέτηση 

ασφαλίστε τ�υς συλλέκτες έναντι 
πτώσης.

B Μετά την �λ�κλήρωση της 
συναρμ�λ�γησης �ε�αιωθείτε για τη 
σωστή έδραση τ�υ σετ 
συναρμ�λ�γησης και των 
συλλεκτών.

ΠΡ�Σ�<Η: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ λ�γω 
αφαίρεσης τ�υ δακτυλί�υ ασφαλείας σε μη 
τ�π�θετημένη κατάσταση!
B Αφαιρέστε τ� δακτύλι� ασφαλείας 

μ�ν� εφ�σ�ν � σφιγκτήρας �ρίσκεται 
πάνω απ� τ� σωλήνα ηλιακ�ύ. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαν�τητας 
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Η εκ των υστέρων �αλάρωσή τ�υ σφιγκτήρα 
μπ�ρεί να επηρεάσει τη δύναμη σύσφι�ης. 

B Ωθήστε τ� σφιγκτήρα απευθείας 
μπρ�στά απ� τ� ε��γκωμα της 
σύνδεσης συλλέκτη. Μ�ν� τ�τε 
αφαιρέστε τ� δακτύλι� ασφαλείας.

Σε σωλήνες ηλιακ�ύ �ωρίς τάπες 
συνιστ�ύμε να �υθίσετε τ�υς σωλήνες 
ηλιακ�ύ πριν απ� την τ�π�θέτηση σε =εστ� 
νερ�. Ειδικά σε �αμηλές θερμ�κρασίες 
διευκ�λύνεται έτσι η τ�π�θέτηση.

6720640298-02.1ST

1.

3.2.
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
8.1 Πρ�ετ�ιμασία τ�π�θέτησης 
συλλέκτη στ� έδαφ�ς

B Τηρείτε τις υπ�δεί�εις απ� τ� κεφάλαι� 5.2, 
σελίδα 14 σ�ετικά με τη διάτα�η των συλλεκτών.

Στη συνέ�εια παρ�υσιά=εται ενδεικτικά η 
πρ�σαγωγή στη δε�ιά πλευρά συλλέκτη και η 
τ�π�θέτηση τ�υ πρώτ�υ συλλέκτη δε�ιά. 

8.1.1 Τ�π�θέτηση της τάπας

B Τ�π�θετήστε τ� σωλήνα ηλιακ�ύ [2] με την 
πρ�συναρμ�λ�γημένη τυφλή τάπα πάνω στις 
ελεύθερες συνδέσεις συλλέκτη.

B Αφαιρέσετε τ� δακτύλι� ασφαλείας, �ταν � 
σφιγκτήρας [1] �ρίσκεται ακρι�ώς μπρ�στά απ� 
τ� ε��γκωμα. 

Σ�. 46

8.1.2 Τ�π�θέτηση τ�υ σετ ενδιάμεσης σύνδεσης
B Αφαιρέστε τ� σετ ενδιάμεσης σύνδεσης απ� τις 

γωνίες μεταφ�ράς.

1. Αφαιρέστε μ�ν� μία τάπα με τ� κλειδί SW5. 
2. Εφαρμ�στε τ� σωλήνα ηλιακ�ύ [2] με 

σφιγκτήρες πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
3. Αφαιρέσετε τ� δακτύλι� ασφαλείας, �ταν � 

σφιγκτήρας [1] �ρίσκεται ακρι�ώς μπρ�στά απ� 
τ� ε��γκωμα. 

Σ�. 47 Σετ ενδιάμεσης σύνδεσης στ� δεύτερ� και 
κάθε επ�μεν� συλλέκτη

Και τ� σετ σύνδεσης (πρ�σθετ�ς 
ε��πλισμ�ς) για δύ� σειρές συλλεκτών 
μπ�ρεί να πρ�συναρμ�λ�γηθεί στ� 
έδαφ�ς (  κεφάλαι� 9.4, σελίδα 39).

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ λ�γω μη ασφαλισμένων 
τυφλών ταπών.
B Βε�αιωθείτε �τι κάθε τυφλή τάπα 

ασφαλί=εται με ένα σφιγκτήρα 
(αφαιρέστε τ� δακτύλι� ασφαλείας).

55
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
8.2 Στερέωση συλλεκτών

<ι συλλέκτες στερεών�νται πάνω στις ράγες 
πρ�φίλ στ� κέντρ� με διπλ�ύς σφιγκτήρες 
συλλέκτη [1] και στα άκρα μιας σειράς συλλεκτών 
με μ�ν�ύς σφιγκτήρες συλλέκτη [2].

Σ�. 48

8.2.1 Τ�π�θέτηση μ�ν�ύ σφιγκτήρα συλλέκτη 
δε!ιά

B Ωθήστε τ� σφιγκτήρα συλλέκτη [1] μέσα στη 
ράγα πρ�φίλ και αφήστε τ�ν να ασφαλίσει στην 
επιμήκη �πή. 

Σ�. 49

8.2.2 Τ�π�θέτηση τ�υ πρώτ�υ συλλέκτη στις 
ράγες πρ�φίλ

B Περιστρέψτε τ� συλλέκτη έτσι, ώστε τ� κυάθι� 
εμ�άπτισης για τ�ν αισθητήρα συλλέκτη να 
�ρίσκεται επάνω στ� συλλέκτη.

B Τ�π�θετήστε τ� συλλέκτη δε�ιά στις ράγες 
πρ�φίλ και αφήστε τις υπ�δ��ές τ�π�θέτησης 
[2] να "γλιστρήσ�υν" μέσα στις διατά�εις 
πρ�στασίας απ� �λίσθηση [1].

Σ�. 50

B Ωθήστε πρ�σεκτικά τ� συλλέκτη στ�υς 
σφιγκτήρες συλλέκτη και ευθυγραμμίστε τ�ν σε 
�ρι=�ντια θέση. 

< συγκρατητήρας (  εικ�να 51 [1]) τ�υ σφιγκτήρα 
συλλέκτη δεν πρέπει να περιστραφεί. Αν �ρειαστεί 
κρατήστε αντίσταση απ� τ� συγκρατητήρα.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ απ� πτώση συλλεκτών.
B Βε�αιωθείτε �τι �ι υπ�δ��ές 

τ�π�θέτησης στ� περί�λημα 
συλλέκτη δεν παρ�υσιά=�υν =ημιές 
και �τι είναι ελεύθερα πρ�σ�άσιμες.

Τα πλαστικά τμήματα των σφιγκτήρων 
συλλέκτη δε λειτ�υργ�ύν ως λα�ές. 
Απλώς διευκ�λύν�υν την τ�π�θέτηση.

Μ�ν� �ταν τ�π�θετηθεί � τελευταί�ς 
συλλέκτης, τ�π�θετήστε τ� μ�ν� 
σφιγκτήρα συλλέκτη αριστερά.

6720647803-33.1T
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ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ σε περίπτωση �λίσθησης 
συλλεκτών απ� τ� σύστημα 
συναρμ�λ�γησης κατά την τ�π�θέτηση 
σε τ�ί��.
B Βε�αιωθείτε �τι �ι διατά�εις 

πρ�στασίας απ� �λίσθηση 
εφαρμ�=�υν στις υπ�δ��ές 
τ�π�θέτησης.

6720647803-35.1T
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
B Σφί�τε τη �ίδα τ�υ σφιγκτήρα συλλέκτη με τ� 
κλειδί SW5. 

Σ�. 51

8.2.3 Τ�π�θέτηση τ�υ διπλ�ύ σφιγκτήρα 
συλλέκτη

B Τ�π�θετήστε τ� διπλ� σφιγκτήρα συλλέκτη 
πάνω στη ράγα πρ�φίλ και ωθήστε τ�ν πρ�ς τ� 
συλλέκτη. 

Σ�. 52

8.2.4 Τ�π�θέτηση τ�υ δεύτερ�υ συλλέκτη στις 
ράγες πρ�φίλ 

B Αφαιρέστε τις τάπες απ� τ�υς σωλήνες ηλιακ�ύ.
B Τ�π�θετήστε τ� δεύτερ� συλλέκτη [1] με τ�υς 

πρ�εγκατεστημέν�υς σωλήνες ηλιακ�ύ στις 
ράγες πρ�φίλ και αφήστε τ�ν να �λισθήσει μέσα 
στη διάτα�η πρ�στασίας απ� �λίσθηση. 

B Ωθήστε τ� δεύτερ� σφιγκτήρα [2] πάνω στ�υς 
σωλήνες ηλιακ�ύ.

Σ�. 53

B Ωθήστε τ� συλλέκτη στ�ν πρώτ� συλλέκτη με 
τέτ�ι� τρ�π�, ώστε �ι σωλήνες ηλιακ�ύ να 
ωθηθ�ύν στις συνδέσεις συλλέκτη. 

@ταν τα τέσσερα αν�ίγματα στ� διπλ� σφιγκτήρα 
συλλέκτη γεμίσ�υν πλήρως με πράσιν�, �ι συλλέκτες 
έ��υν πλησιάσει επαρκώς � ένας τ�ν άλλ� [2]. 
B Σφί�τε τη �ίδα τ�υ διπλ�ύ σφιγκτήρα συλλέκτη 

με τ� κλειδί SW5. 

Σ�. 54 Τ�π�θετημέν�ς διπλ�ς σφιγκτήρας 
συλλέκτη

1 Συλλέκτες ��ι επαρκώς κ�ντά στ� σφιγκτήρα 
συλλέκτη

2 Σωστά τ�π�θετημέν�ι συλλέκτες, η �ίδα μπ�ρεί να 
σφι�τεί

6720640298-37.1ST
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
B Αφαιρέσετε τ� δακτύλι� ασφαλείας, �ταν � 
σφιγκτήρας �ρίσκεται ακρι�ώς μπρ�στά απ� τ� 
ε��γκωμα. 

Σ�. 55

B Τ�π�θετήστε κάθε επ�μεν� συλλέκτη με τ�ν 
ίδι� τρ�π�.

8.2.5 Τ�π�θέτηση μ�ν�ύ σφιγκτήρα συλλέκτη 
αριστερά

B Ωθήστε τ� σφιγκτήρα συλλέκτη [1] μέσα στη 
ράγα πρ�φίλ και αφήστε τ�ν να ασφαλίσει στην 
επιμήκη �πή. 

< συγκρατητήρας [2] τ�υ σφιγκτήρα συλλέκτη δεν 
πρέπει να περιστραφεί. Αν �ρειαστεί κρατήστε 
αντίσταση απ� τ� συγκρατητήρα.
B Σφί�τε τη �ίδα τ�υ σφιγκτήρα συλλέκτη με τ� 

κλειδί SW5. 

Σ�. 56

ΠΡ�Σ�<Η: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ και 
έλλειψης στεγαν�τητας απ� μη 
ασφαλισμέν�υς σωλήνες ηλιακ�ύ, 
καθώς μπ�ρεί να διαρρεύσει ηλιακ� 
θερμικ� υγρ�!
B Βε�αιωθείτε �τι κάθε σωλήνας 

ηλιακ�ύ στη σύνδεση συλλέκτη 
ασφαλί=εται με ένα σφιγκτήρα 
(αφαιρέστε τ� δακτύλι� ασφαλείας). 

6720640298-40.1ST
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8 Τ�π�θέτηση των συλλεκτών
8.3 Συναρμ�λ�γηση αισθητήρα 
συλλέκτη

< αισθητήρας συλλέκτη περιλαμ�άνεται στ� 
σύστημα ελέγ��υ ηλιακ�ύ. 

B Τ�π�θετήστε τ�ν αισθητήρα συλλέκτη στ� 
συλλέκτη με τη συνδεδεμένη πρ�σαγωγή 
( εικ�να 57).

Σ�. 57 Θέση τ�υ αισθητήρα συλλέκτη

1 Θέση αισθητήρα συλλέκτη σε συστ�ι�ίες 
συλλεκτών μ�νής σειράς

2 Θέση αισθητήρα συλλέκτη σε συστ�ι�ίες 
συλλεκτών διπλής σειράς

3 ΕΠΙΣΤΡ<ΦΗ
4 Πρ�σαγωγή

B Διαπεράστε τη μ�νωση τ�υ κυαθί�υ εμ�άπτισης 
π.�. με ένα κατσα�ίδι και εισάγετε τ�ν 
αισθητήρα συλλέκτη μέ�ρι τ� σημεί� 
τερματισμ�ύ (αντιστ�ι�εί σε 165 mm). 

Σ�. 58

1 Θέση τ�υ κυαθί�υ εμ�άπτισης για τ�ν αισθητήρα 
συλλέκτη

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Βλά�η της 
εγκατάστασης λ�γω ελαττωματικ�ύ 
καλωδί�υ αισθητήρα! 
B Πρ�στατέψτε τ� καλώδι� αισθητήρα 

απ� ενδε��μενες =ημιές, π.�. απ� 
δάγκωμα τρωκτικών.

2

3
4

3

4

6720640298.21-1.ST6720640298.21-1.ST

1

@ταν έ�ει διαπεραστεί τ� κυάθι� 
εμ�άπτισης εν�ς λανθασμέν�υ 
συλλέκτη, μ�νώστε αυτ� τ� κυάθι� 
εμ�άπτισης με την τάπα απ� τ� σετ 
σύνδεσης 

165 mm

1
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9 Υδραυλική σύνδεση
9 Υδραυλική σύνδεση
Πληρ�φ�ρίες για την τ�π�θέτηση των 
σωληνώσεων πρ�ς τ� συλλέκτη υπάρ��υν στις 
�δηγίες τ�υ κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ. 

Σ�. 59 Σωλήνωση στη συστ�ι�ία συλλεκτών

1 Αγωγ�ς πρ�σαγωγής
2 Αγωγ�ς επιστρ�φής

9.1 Τ�π�θέτηση σωληνώσεων

9.1.1 Τ�π�θέτηση στηρίγματ�ς για αγωγ� 
πρ�σαγωγής

B Τ�π�θετήστε τ� στήριγμα [3] κάτω στην 
υπ�δ��ή τ�π�θέτησης τ�υ συλλέκτη και πάνω 
στην περιμετρική ακμή τ�υ συλλέκτη.

B Σφί�τε τη �ίδα μέσα απ� τ� άν�ιγμα [2] με τ� 
κλειδί SW5.

Σ�. 60

1 Σφικτήρας σωλήνα (διατίθεται απ� τ�ν πελάτη)
2 Άν�ιγμα
3 Στήριγμα

9.1.2 Τ�π�θέτηση τ�υ αγωγ�ύ πρ�σαγωγής
B Στερεώστε τ� μ�νωμέν� αγωγ� πρ�σαγωγής με 

ένα σφιγκτήρα σωλήνα στ� στήριγμα.

9.1.3 Συναρμ�λ�γηση αγωγ�ύ επιστρ�φής
B <δηγήστε τ�υς αγωγ�ύς επιστρ�φής κατά 

μήκ�ς της συστ�ι�ίας συλλεκτών.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαν�τητας 
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Η εκ των υστέρων �αλάρωσή τ�υ 
σφιγκτήρα μπ�ρεί να επηρεάσει τη 
δύναμη σύσφι�ης. 

B Ωθήστε τ� σφιγκτήρα απευθείας 
μπρ�στά απ� τ� ε��γκωμα της 
σύνδεσης συλλέκτη. Μ�ν� τ�τε 
αφαιρέστε τ� δακτύλι� ασφαλείας.

6720647803-38.1T

1

12

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Έλλειψη στεγαν�τητας 
στις συνδέσεις συλλέκτη!
Κατά την κάθετη �δήγηση τ�υ αγωγ�ύ 
πρ�σαγωγής, θερμικές κινήσεις μπ�ρεί 
να �δηγήσ�υν σε έλλειψη 
στεγαν�τητας.

B <δηγήστε τ�ν αγωγ� πρ�σαγωγής 
κατά μήκ�ς τ�υ συλλέκτη 
( εικ�να 59, σελίδα 37).

B Μην �δηγείτε τ�ν αγωγ� 
πρ�σαγωγής κάθετα πρ�ς τα κάτω.

6720647803-39.1T

1

3

2
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9 Υδραυλική σύνδεση
9.2 Σύνδεση σωληνώσεων 	ωρίς 
ε!αεριστήρα 

9.2.1 Σύνδεση σωληνώσεων στ� συλλέκτη
<ι αγωγ�ί πρ�σαγωγής και επιστρ�φής 
συνδέ�νται στ� συλλέκτη με τ�ν ίδι� τρ�π� �πως 
περιγράφεται παρακάτω.

B Αφαιρέστε τα πρ�στατευτικά καπάκια απ� τις 
συνδέσεις συλλέκτη.

B Ωθήστε τ� κ��λιωτ� πώμα [1] πάνω απ� τη 
σύνδεση συλλέκτη.

B Τ�π�θετήστε τ� δακτύλι� σύσφι�ης [2] πίσω απ� 
τ� ε��γκωμα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε 
τ�ν.

Σ�. 61

B Πιέστε τη γωνιακή μ�ύφα [3] με τ� 
στεγαν�π�ιητικ� δακτύλι� στη σύνδεση συλλέκτη 
και �ιδώστε την με τ� κ��λιωτ� πώμα [1].

B Συνδέστε τη σωλήνωση στ� κ��λιωτ� κ�λάρ� 
σύσφι�ης [4, 5].

Σ�. 62

1 Κ��λιωτ� πώμα
2 Δακτύλι�ς σύσφι�ης
3 Γωνιακή μ�ύφα
4 Κ�λάρ� σύσφι�ης 18 mm
5 Περικ��λι� για κ�λάρ� σύσφι�ης

9.3 Σύνδεση σωληνώσεων με 
ε!αεριστήρα (πρ�σθετ�ς 
ε!�πλισμ�ς) 

Για την απρ�σκ�πτη λειτ�υργία τ� αυτ�ματ�υ 
ε�αεριστήρα [1] πρ�σέ�τε τα παρακάτω:
B Τ�π�θετήστε την πρ�σαγωγή [2] με αν�δική 

κλίση πρ�ς τ�ν ε�αεριστήρα στ� υψηλ�τερ� 
σημεί� της εγκατάστασης.

B Τ�π�θετήστε την επιστρ�φή με αν�δική κλίση 
πρ�ς τη συστ�ι�ία συλλεκτών.

B Σε κάθε αλλαγή κλίσης πρ�ς τα κάτω και μετά 
πάλι πρ�ς τα επάνω πρέπει να τ�π�θετείτε έναν 
επιπλέ�ν ε�αεριστήρα.

Σ�. 63

Σ�. 64 Περιε��μεν� παραγγελίας σετ 
ε%αεριστήρα

1 Αυτ�ματ�ς ε�αεριστήρας με �ίδα ασφάλισης (1x)
2 Φλάντ=α στεγάνωσης 9 x 15 mm (1x)
3 Σφαιρική �άνα (1x)
4 Φλάντ=α στεγάνωσης 17 x 24 mm (1x)
5 Δ��εί� ε�αεριστήρα (1x)
6 Διπλ� νίπελ G ¾ με στεγαν�π�ιητικ� δακτύλι� (1x)
7 Μαστ�ς (2x)
8 Σφικτήρας (2x)
9 Σωλήνας ηλιακ�ύ 55 mm (1x)

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στ� συλλέκτη 
λ�γω περιστρ�φής των σωλήνων! 
B Κατά τη σύσφι�η των �ιδωτών 

συνδέσεων στη γωνιακή μ�ύφα [3] 
κρατήστε αντίσταση με τ� κλειδί SW24.

2

1
6720647803-48.1T

6720647803-40.1T

1 2
3

4

5

24 37

6720640298.16-1.ST

1

2

6720640298.17-1.ST6720640298.17-1.ST

1

3

4

5

67

78

2

9
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9 Υδραυλική σύνδεση
9.3.1 Τ�π�θέτηση ε!αεριστήρα
B Ωθήστε τ�ν κ�ντ� σωλήνα ηλιακ�ύ [1] με τ� 

σφικτήρα [2] πάνω στη σύνδεση συλλέκτη.
B <δηγήστε τ� σωλήνα ηλιακ�ύ και τ� καλώδι� 

αισθητήρα μέσα απ� τη στέγη.
B Με τ�ν ίδι� τρ�π� τ�π�θετήστε τ� σωλήνα 

ηλιακ�ύ για την επιστρ�φή.
B Βιδώστε τ� μαστ� R ¾ με τ� στεγαν�π�ιητικ� 

δακτύλι� [3] και τ� διπλ� νίπελ [5] μέσα στ� 
συλλέκτη αέρα.

B Ωθήστε τ� μαστ� R¾  [3] μέ�ρι τέρμα μέσα στ� 
σωλήνα ηλιακ�ύ και ασφαλίστε τ�ν με ένα 
σφικτήρα [2].

B Τ�π�θετήστε τη σωλήνωση [7] μέσα στ� 
κ��λιωτ� κ�λάρ� σύσφι�ης 18 mm και σφί�τε τη 
�ιδωτή σύνδεση. 

Σ�. 65

1 Σωλήνας ηλιακ�ύ 55 �λστ
2 Σφιγκτήρας
3 Μαστ�ς
4 Σετ ε�αεριστήρα
5 Διπλ� νίπελ ¾ G με στεγαν�π�ιητικ� δακτύλι�
6 Κ�λάρ� σύσφι�ης και κ��λιωτ� πώμα (απ� τ� σετ 

σύνδεσης)
7 Σωλήνωση (απ� τ�ν πελάτη)

9.4 Τ�π�θέτηση τ�υ σετ σύνδεσης για 2 
σειρές 

Για τη σύνδεση 2 σειρών συλλεκτών �ρειά=εστε 
ένα δεύτερ� σετ σύνδεσης (  κεφάλαι� 2.8.2, 
σελίδα 9).

9.4.1 Τ�π�θέτηση σετ σύνδεσης
B Ασφαλίστε τ�ν πρ�σθετ� σωλήνα ηλιακ�ύ με 

την τυφλή τάπα [2] και με τ�υς σφιγκτήρες [1], 
 κεφάλαι� 8.1.1, σελίδα 9.

Σ�. 66

B Συνδέστε τις γωνιακές μ�ύφες στις συνδέσεις 
συλλέκτη ( κεφάλαι� 9.2.1, σελίδα 38). 

B Μετρήστε την απ�σταση ανάμεσα στις σειρές 
συλλεκτών και κ�ψτε τη σωλήνωση σε αυτήν τη 
διάσταση.

B Συνδέστε μετα�ύ τ�υς τις σειρές συλλεκτών [1] 
με �άλκιν� σωλήνα.

Σ�. 67

6720647803-41.1T

12 2 3

4

5

7

6

27 30

6720640298-27.1ST

1 2

6720647803-42.1T
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10 Τελικές εργασίες
10 Τελικές εργασίες

10.1 Έλεγ	�ς εγκατάστασης

Εργασίες ελέγ	�υ:

10.2 Μ�νωση αγωγών σύνδεσης και 
σωληνώσεων

B Μ�νώστε τις σωληνώσεις σε �λ�κληρ� τ� 
ηλιακ� κύκλωμα σύμφωνα με τ�ν καν�νισμ� 
θερμικής μ�νωσης.

B Μ�νώστε τις σωληνώσεις στ�ν ε�ωτερικ� �ώρ� 
με υλικ� ανθεκτικ� στην υπεριώδη ακτιν���λία, 
τις καιρικές επιδράσεις και τις υψηλές 
θερμ�κρασίες (150 °C).

B Μ�νώστε τις σωληνώσεις στ�ν εσωτερικ� �ώρ� 
με υλικ� ανθεκτικ� στις υψηλές θερμ�κρασίες 
(150 °C). 

B Αν �ρειαστεί πρ�στατέψτε τις μ�νώσεις απ� 
φθ�ρές π�υ μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν απ� πτηνά. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: _ημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω διά�ρωσης!
@ταν υπ�λείμματα νερ�ύ παραμέν�υν 
μετά την πλύση ή τ�ν έλεγ�� πίεσης για 
μεγαλύτερ� �ρ�νικ� διάστημα μέσα 
στ� ηλιακ� σύστημα, μπ�ρεί να 
πρ�κληθεί διά�ρωση.

B Αμέσως μετά τ�ν έλεγ�� πίεσης 
( �δηγίες κιτ υδραυλικής 
σύνδεσης ηλιακ�ύ) θέστε σε 
λειτ�υργία τ� ηλιακ� σύστημα με 
ηλιακ� θερμικ� υγρ�.

@ταν �λ�κληρώσετε τις αναφερ�μενες 
εργασίες ελέγ��υ, διε�άγετε τις 
τελικές εργασίες μ�νωσης.

1. <ι ράγες πρ�φίλ είναι συνδεδεμένες με 
τα στηρίγματα συλλέκτη και �ι �ίδες 
σφί�τηκαν;

2. Τ�π�θετήθηκαν �ι διατά�εις 
πρ�στασίας απ� �λίσθηση;

3. <ι σφιγκτήρες συλλέκτη 
τ�π�θετήθηκαν και �ι �ίδες σφί�τηκαν;

4. <ι σωλήνες ηλιακ�ύ έ��υν ασφαλιστεί 
με σφιγκτήρες (αφαιρέθηκαν �ι 
δακτύλι�ι ασφαλείας);

5. < αισθητήρας συλλέκτη έ�ει εισα�θεί 
μέ�ρι τ� σημεί� τερματισμ�ύ;

6. Έ�ει διε�α�θεί έλεγ��ς πίεσης και 
έλεγ��ς στεγαν�τητας �λων των 
συνδέσεων (�λέπε �δηγίες κιτ 
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ);

Πίν. 21

Αν η ε�αέρωση της ηλιακής 
εγκατάστασης πραγματ�π�ιείται με 
αυτ�ματ� ε�αεριστήρα (πρ�σθετ�ς 
ε��πλισμ�ς), πρέπει μετά τη διαδικασία 
ε�αέρωσης να κλείσετε τη σφαιρική 
�άνα ( �δηγίες κιτ υδραυλικής 
σύνδεσης ηλιακ�ύ).

Η έναρ�η λειτ�υργίας τ�υ ηλιακ�ύ 
συστήματ�ς πραγματ�π�ιείται 
σύμφωνα με τα στ�ι�εία των �δηγιών 
εγκατάστασης και συντήρησης τ�υ κιτ 
υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ.
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11 Καθαρισμ�ς των συλλεκτών
11 Καθαρισμ�ς των 
συλλεκτών

Καθαρισμ�ς υαλ�πινάκων
<ι υαλ�πίνακες είναι κατά καν�να 
αυτ�καθαρι=�μεν�ι σε γωνία τ�π�θέτησης απ� 15° 
και άνω. 

B Σε περίπτωση αυ�ημένης ρύπανσης καθαρίστε 
τ�υς υαλ�πίνακες με καθαριστικ� τ=αμιών. Μην 
�ρησιμ�π�ιείτε ακετ�νη. 

Καθαρισμ�ς αν�ίγματ�ς αερισμ�ύ
Μέσω των αν�ιγμάτων αερισμ�ύ [1] στις γωνίες 
τ�υ συλλέκτη μπ�ρεί να διαφύγει η υγρασία 
(συμπυκνώματα) απ� τ� συλλέκτη κατά τη 
διάρκεια της νύ�τας. 

Λ�γω περι�αλλ�ντικών επιδράσεων μπ�ρεί να 
σφραγιστ�ύν τα αν�ίγματα.

B @ταν � συλλέκτης παρά την έντ�νη ηλιακή 
ακτιν���λία ε�ακ�λ�υθεί μετά απ� 4 ώρες να 
είναι θαμπ�ς, καθαρίστε τα αν�ίγματα αερισμ�ύ 
[1] π.�. με ένα λεπτ� καρφί. 

Σ�. 68

12 Πρ�στασία τ�υ 
περιάλλ�ντ�ς και 
απ�ρριψη

Η πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς απ�τελεί 
θεμελιώδη αρ�ή μας. 

Η π�ι�τητα των πρ�ϊ�ντων, η απ�δ�τικ�τητα και η 
πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς απ�τελ�ύν για εμάς 
στ���υς ίδιας �αρύτητας. <ι ν�μ�ι και �ι 
καν�νισμ�ί για την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς 
τηρ�ύνται με αυστηρ�τητα. Για να 
πρ�στατεύσ�υμε τ� περι�άλλ�ν �ρησιμ�π�ι�ύμε 
τη �έλτιστη τε�ν�λ�γία και τα καλύτερα υλικά, 
λαμ�άν�ντας πάντα υπ�ψη μας τ�υς παράγ�ντες 
για την καλύτερη απ�δ�τικ�τητα. 

Απ�συναρμ�λ�γηση συλλεκτών

B Εκκενώστε τις σωληνώσεις.
B Λύστε τ�υς σφιγκτήρες συλλέκτη πλευρικά και 

ανάμεσα στ�υς συλλέκτες.
B Αφαιρέστε τ�υς σωλήνες ηλιακ�ύ. 
B Cρησιμ�π�ιήστε ��ηθητικά μέσα για τη 

μεταφ�ρά των συλλεκτών 
( κεφάλαι� 4, σελίδα 11). 

Απ�ρριψη συλλεκτών
B Μετά τη διάρκεια =ωής των συλλεκτών, 

φρ�ντίστε για την �ικ�λ�γική ανακύκλωσή τ�υς.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση �λων των 

εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης. 

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, 
φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 
πρ�στασίας. 

6720640298-60.1ST

1

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση �λων των 

εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης. 

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, 
φ�ράτε τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� 
πρ�στασίας. 
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13 Συντήρηση/επιθεώρηση
13 Συντήρηση/επιθεώρηση
Συνιστ�ύμε μετά απ� περ. 500 ώρες λειτ�υργίας 
να διε�άγεται η πρώτη συντήρηση/επιθεώρηση και 
στη συνέ�εια σε διαστήματα 1-2 ετών.

Για να υφίσταται τεκμηρίωση και μετά την 3η 
συντήρηση, �ρησιμ�π�ιήστε τ�ν πίνακα ως 
πρ�τυπ� αντιγραφής. 

B Ελέγ�ετε τη συστ�ι�ία συλλεκτών ανά τακτά 
διαστήματα (επιθεώρηση). Αντιμετωπίστε άμεσα 
τις ενδε��μενες ελλείψεις (συντήρηση). 

B Συμπληρώστε τ� πρωτ�κ�λλ� και τσεκάρετε τις 
εργασίες π�υ εκτελέσατε.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
πτώσεις!
B Κατά την εκτέλεση �λων των 

εργασιών στη στέγη πρ�στατευτείτε 
έναντι πτώσης. 

B @ταν δεν υπάρ�ει ένα γενικ� 
πρ�στατευτικ� έναντι πτώσης, φ�ράτε 
τ�ν ατ�μικ� ε��πλισμ� πρ�στασίας. 

<ι �δηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 
τ�υ κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακ�ύ 
περιέ��υν στ�ι�εία για τη συντήρηση της 
συν�λικής εγκατάστασης. Τηρείτε και 
αυτές τις �δηγίες. 

Ιδι�κτήτης της εγκατάστασης: Θέση εγκατάστασης:

Εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης Σελίδα Συντήρηση/επιθεώρηση

Ημερ�μηνία:

1. Έ�ει διε�α�θεί �πτικ�ς έλεγ��ς των συλλεκτών (ασφαλής 
εφαρμ�γή, �ψη;

2. < αισθητήρας συλλέκτη έ�ει τ�π�θετηθεί σωστά και έ�ει 
εισα�θεί μέ�ρι τ� σημεί� τερματισμ�ύ στ� κυάθι� εμ�άπτισης;

36

3. Έ�ει διε�α�θεί �πτικ�ς έλεγ��ς τ�υ συστήματ�ς στήρι�ης;

4. Έ�ει διε�α�θεί �πτικ�ς έλεγ��ς των μετα�άσεων μετα�ύ τ�υ 
συστήματ�ς στήρι�ης και της στέγης ως πρ�ς τη στεγαν�τητα;

37

5. Έ�ει διε�α�θεί �πτικ�ς έλεγ��ς της μ�νωσης σωληνώσεων; 40

6. <πτικ�ς έλεγ��ς των υαλ�πινάκων. Καθαρισμ�ς σε 
περίπτωση αυ�ημένης ρύπανσης. 

41

Παρατηρήσεις

Η συντήρηση της συστ�ι�ίας συλλεκτών πραγματ�π�ιήθηκε σύμφωνα 
με τις παρ�ύσες �δηγίες.

Ημερ�μηνία, 
σφραγίδα, 
υπ�γραφή

Ημερ�μηνία, 
σφραγίδα, 
υπ�γραφή

Ημερ�μηνία, 
σφραγίδα, 
υπ�γραφή

Πίν. 22
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13 
Σημειώσεις
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