INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ SI UTILIZARE
Panou solar cu tuburi vidate HEAT PIPE- 1800, tip SP
PRODUCĂTOR:

WESTECH GROUP

DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro

DESTINAŢIE:
- este destinat pentru prepararea apei calde menajere, încălzirea piscinelor și aport la încălzirea
spațiilor
GAMA DE PRODUSE:

Cod produs

SP58-1800-10
SP58-1800-20
SP58-1800-30

Panou solar cu tuburi vidate HEAT PIPE- 1800, tip SP, cu ramă de
montaj inclusă, pentru acoperiș înclinat
(dimensiune condensator 14 x 64,5 mm)
Nr. tuburi/panou
Diametru tub (mm)
Lungime tub (mm)
(buc)
58
1800
10
58
1800
20
58
1800
30

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:
- materie primă colector: aluminiu
- materie primă ramă montaj: oțel inoxidabil
- țevi de cupru izolate
- termoizolație ignifugă
- tip absorbant selectiv: ALN/ALN-SS/SU
- rama pentru montaj este livrată împreună cu colectorul
- material sticlă: borosilicat 3.3 mm grosime
DESCRIERE, CARACTERISTICI:
- presiunea maximă de operare: 8 bar
- unghiul de înclinație al colectorului: de la 200 la 700
debit optim recomandat: 0.10 litri/ min/ tub
- gradul de transfer: ho=0.715
- temperatura maximă de stagnare: 245 ℃/ 477 F
- agent termic recomandat: glycol, rezistă până la -30℃
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- eficiența: 569kW/h/m²/an

Model

Greutatea
Suparafața
Suprafața panoului
netă
brută
solar, fără
absorbantă
2
(m
)
agentul
( m2）
termic ( KG )

Volumul
de agent
termic
( L)

SP58-1800-10
SP58-1800-20
SP58-1800-30

0.85
1.6
2.45

0.65
1.2
1.9

1.85
3.5
5.1

37
72
110

Cantitatea de
apă incălzită la
45 ℃, la energia
disponibilă de
17MJ/M2 / zi
( L)
90
180
270

Dimensiuni
(L x l) (mm)

960 x 2000
1760 x 2000
2560 x 2000

TUB VIDAT HEAT PIPE
DESTINAŢIE:
- este componentă a colectorului solar, destinat pentru prepararea apei calde menajere, încălzirea
piscinelor și aport la încălzirea spațiilor

GAMA DE PRODUSE:
Cod produs

SR-58-1800-01
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Diametru (mm)
58

Tub vidat HEAT PIPE
Lungime (mm)
1800

Observatii

Imagine

pentru tip SP
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DESCRIERE, CARACTERISTICI:
SR-58-1800-01
Dimensiune condensator

14*64,5mm

Lungime

1800mm

Diametru exterior

58mm

Diametru interior

47mm

Grosime sticlă

1.6mm/2.0mm

Materie primă sticlă

Borosilicate Glass 3.3

Suprafața de absorbție

ALN/ALN-SS/CU

Coeficient absorbție

>92%

Vid

P<3.5*10 -3 Pa

Rezistența îngheț

-35 ℃

Temperatura stagnare

>220 ℃

Greutate netă

2.70 kg

Cantitatea de apă incălzită la 45 ℃, la
energia disponibilă de 17MJ/M2 / zi ( L)
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NOTĂ:
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE PANOURI SOLARE 1800 SP

Montaj colector solar
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colector agent termic
Bandă fixare ramă pe acoperiș
Profil ramă intermediară
Profil cadru ramă inferioară
Suport plastic tub vidat
Tub vidat
Ansamblu șurub si piuliță
pentru fixare

Exemplu de asamblare panou SP58-1800-30, cu 30 tuburi.
Procedura de asamblare/montaj este similară pentru toate panourile, diferă doar numărul
de tuburi vidate cu Heat Pipe și dimensiunile de gabarit.

I. Instrucțiuni asamblare ramă de montaj/panou solar pentru acoperiș înclinat
Pasul 1
Se identifică componentele ramei de montaj a panoului solar pe suprafața orizontală.
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fig.1
Se asamblează rama de montaj respectând pașii următori:
a) Se așează colectorul (1) și cadrul inferior (2) pe cele două (sau trei) profile verticale
(3) și se blochează în crestăturile speciale de pe profilele verticale (detaliu 1 si 2)
fig1/poza 1.

poza 1.
b) Se fixează colectorul (1) și cadrul inferior(2) pe profile cu ajutorul clemelor și
suruburilor (6) (detaliul 3; 4; 5; 6) fig1.
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c) Se verifică asamblarea corectă, la unghi de 90 0 a elementelor verticale și orizontale
prin măsurarea celor două diagonale ale ramei asamblate. Cele două diagonale
trebuie să fie egale.
d) Se montează profilul orizontal de consolidare cu ajutorul clemelor și șuruburilor (6)
(poza 2).

poza 2.
Pasul 2.
Se fixează rama de montaj pe acoperiș cu ajutorul benzii metalice (2) livrată cu colectorul,
conform etapelor din figurile următoare:
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Pasul 3. Montajul tuburilor vidate pe rama de montaj
a) Se montează prin tragere (din lateral) pe profilul cadrului inferior, suporții inferiori
din plastic (4) ai tuburilor vidate. După caz, suporții de plastic se pot monta și prin
apăsare. După montarea tuturor suporților din plastic, se închide profilul inferior al
cadrului cu cele două dopuri de cauciuc.

fig. 2

poza 3

b) Suporții de plastic se deschid prin apăsarea clemelor laterale;

fig.3
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c) Heat Pipe-ul se unge cu pasta din dotare. Heat Pipe-ul se trage în afară cca 10cm.

fig.4
d) Se înfige prin rasucire ușoară tubul vidat cu Heat Pipe în colector, iar partea inferioară
se așează în suportul din plastic. Heat Pipe-ul se împinge în poziția originală.

fig.5
e) Se închide suportul din plastic

fig 6
f) Se securizează tubul prin strângerea șurubului de la baza suportului din plastic

fig.7
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II. Instrucțiuni asamblare ramă montaj/panou solar pentru acoperiș orizontal / terasă
Componentele suportului de fixare pe suprafață orizontală (fig 8):
 Cadru de montaj
 Picior reglabil, posterior, pentru sprijin- format din:
 Profil inferior (11)
 Profil superior (10)
 Talpă rotundă (12)
 Contravântuiri posterioare (7)
 Profile consolidare ramă montaj (8)
 Profile pentru conexiune picior spate ramă montaj (9)

fig 8.

fig. 9
Lungimea piciorului posterior de sprijin, poate fi reglată astfel încât pot fi generate diverse
unghiuri de înclinare ale panoului. (fig. 9)
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Pasul 1.
Se identifică componentele ramei de montaj și ale suportului de fixare pe suprafața
orizontală (fig.10).

fig. 10
Pasul 2.
 Se asamblează picioarele posterioare utilizând componentele 10, 11, 12.
 Se consolidează, utilizând profilele de contravântuire (7)
 Se asamblează rama de montaj folosind profilele verticale (3), profilele de legătură
(8) și talpa (12)
 Pentru conexiuni se vor folosi șuruburile din dotare, conform imaginilor următoare,
detaliate:
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fig.11
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fig.12

Pasul 3.
Pe suportul și cadrul de montaj asamblate, se montează colectorul (1) și profilul orizontal (2)
(fig 13).
Se montează suporții de plastic pentru tub vidat și tuburile vidate, conform procedurii
descrise la cap I al prezentei documentații, asamblarea panoului solar pentru acoperiș
înclinat.
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fig 13
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III. Instrucțiuni asamblare panou solar pentru acoperiș cu grad mic de înclinație
În cazul în care panta acoperișului este mai mică decât 25 o , pentru montaj se va utiliza
suportul pentru suprafețe orizontale, care va genera unghiul de înclinare optim, conform
exemplului din imaginea de mai jos:

poza 6

ATENȚIE!
1. Pentru o funcționare corectă pe toată durata anului și pentru a evita riscul
deteriorărilor panoului solar prin îngheț, sistemul hidraulic se umple cu lichid antigel
solar (propilen glicol) care asigură protecție antiîngheț de până la -28°C;
2. Sistemul va fi prevăzut cu elemente de protecție la supraîncălzire și suprapresiune
pentru a elimina riscul depășirii parametrilor maximali specificați în documentație.
3. Sistemul se va umple cu antigel doar în stare rece a panoului, cu panoul solar
acoperit, în perioade când nu există însorire. În caz contrar se pot produce deteriorări
ale panoului sau chiar accidente prin opărire. Temperatura lichidului poate ajunge la
250°C!
Orice deteriorare/avarie provenită din nerespectarea prezentelor instrucțiuni, nu reprezintă
problemă de garanție.
NOTĂ:
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

Pag. 17

Vers. 1/07.2015

IV. Instrucţiuni de siguranţă
1. Tubul vidat este fabricat din sticlă. Atenţie la manipulare!

FRAGIL
A SE MANIPULA CU ATENŢIE!
2. Este interzisă utilizarea panourilor solare în caz de furtună (fenomene meteo intense
cu tunete şi fulgere).

3. Se va monta un dispozitiv de captare a trăsnetelor (paratrăsnet) în apropierea
panourilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
4. Pentru a asigura funcţionarea corectă, datorită complexităţii şi a conţinutului tehnic
ridicat, aceste produse trebuie instalate de către personal specializat.
5. Este interzisă modificarea structurii produselor sau intervenţiile efectuate de către
persoane nespecializate, acestea conducând la pierderea garanţiei.
6. La instalarea şi utilizarea produselor se va respecta legislaţia locală în domeniu.
Atenţie! Este interzisă expunerea panourilor la soare, fără a fi utilizate în mod continuu.
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