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Instalare
Operaţiile de instalare a sistemului termic trebuie efectuate în următoarea ordine:

Proiectarea instalaţiei
Dimensionarea câmpului de panouri solare, a boilerului de încălzire, a tubulaturii şi a 
rezervorului de expansiune.
Stabilirea locaţiei de montare şi a schemei tubulaturii.

Instalarea circuitului sistemului solar conform instrucţiunilor furnizate
Instalarea boilerului de încălzire, a grupului de pompare şi a rezervorului de expansiune.
Schema tubulaturii până la locul de instalare a panourilor solare.
Montarea automatizării solare.

Montarea panourilor solare
Montarea sistemului de fixare pe clădiri.
Pregătirea tuburilor panourilor solare şi a şinelor de bază.
Montarea tuburilor panourilor solare şi a şinei de bază.
Montarea tuburilor.
Racordarea panourilor solare.
Probă de presiune.

Punere în funcţiune
Darea în exploatare în conformitate cu raportul de punere în funcţiune.
Instrucţiuni privind administrarea.
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Directive şi standarde

Reglementare 
Pentru a garanta o funcţionare sigură, 
economică şi cu un consum redus de 
energie, respectaţi toate standardele, 
reglementările şi directivele aflate în 
vigoare. În special:
• EN 12975 - 1 şi 2
Cerinţe generale şi metoda de testare a 
panourilor solare
• EN 12976 - 1 şi 2
Cerinţe generale şi metoda de testare a 
instalaţiei prefabricate
• ENV 1991-2-3-4 Baza pentru proiectarea 
structurilor de susţinere şi a acţiunilor 
suferite de structurile de susţinere – 
sarcinile generate de zăpadă şi de vânt
• DIN EN 516 – Instalaţii pentru accesul la 
acoperiş
• DIN EN 517 – Cârlige de siguranţă pe 
acoperiş

Transport/ depozitare
• În timpul transportului şi depozitării, 
tuburile trebuie amplasate exclusiv în 
direcţia indicată pe ambalaj (sus /jos).
• Lăsaţi panourile solare în ambalajul aferent 
până ajung la locaţia de montare definitivă 
pentru a le proteja de eventuale deteriorări.
• Nu atingeţi tubul vidat din cupru – pericol 
de arsuri. Îndepărtaţi cutia de protecţie doar 
înainte de montare.
• Păstraţi tuburile vidate acoperite înainte 
de prima punere în funcţiune.

Legarea la masă şi paratrăsnet 
Tubulatura metalică a circuitului solar 
trebuie conectată la reţeaua electrică cu 
împământare prin legături echipotenţiale, 
printr-un conductor din cupru verde/ 
galben cu un diametru minim de 16 mm2 
(HO7 VU sau R). Dacă este montată o 
instalaţie de paratrăsnet, panourile solare 
pot fi integrate în aceasta. Legătura la masă 
poate fi realizată cu ajutorul unei tije de 
împământare. Conductorul de masă trebuie 
instalat la exterior, de-a lungul clădirii. Priza 
de pământ trebuie şi ea racordată la reţeaua 
electrică cu împământare cu un conductor 
echipotenţial cu acelaşi diametru.

Montarea
Montarea şi punerea în funcţiune trebuie 
realizate de un specialist calificat. 
Acesta este responsabil pentru instalare, 
legarea la masă şi punerea în funcţiune 
standard.
Sistemele de montare sunt omologate 
pentru sarcina generată de zăpadă specifică 
zonei III, adică la 700 m peste nivelul 
mării şi pentru sarcină generată de vânt 
specifică zonei II. În cazul unor sarcini mai 

mari, realizaţi un calcul pentru locaţia 
clientului şi dacă este nevoie, ranforsaţi 
sistemul de montare cu alte componente 
suplimentare.

Funcţionarea
• Nu opriţi instalaţia în condiţii de radiaţie 
solară!
• Verificaţi instalaţia periodic

Întreruperea funcţionării şi eliminarea
Toate materialele care compun un panou 
trebuie eliminate în conformitate cu 
standardele în vigoare.
Costurile dezmembrării, transportului şi 
eliminării sunt suportate de utilizatorul 
final.

Indicaţii privind condiţiile noastre de 
garanţie
Condiţiile noastre privind garanţia nu sunt 
valabile în cazul deteriorărilor provocate 
de:
• utilizarea necorespunzătoare sau într-un 
mod incorect
• montarea sau punerea în funcţiune în 
mod incorect în numele cumpărătorului 
sau al altor părţi terţe, inclusiv integrarea 
unor piese de schimb fabricate de alţi 
producători
• punerea în funcţiune a instalaţiei sau a 
panoului solar în absenţa agentului termic 
şi a apei în rezervor
• menţinerea instalaţiei golite timp de mai 
multe zile
• utilizarea instalaţiei în condiţii de presiune 
excesivă
• neutilizarea produselor anti-îngheţ 

Condiţii pentru acordarea garanţiei:
• utilizare conformă cu scopul în care a fost 
proiectat
• utilizarea instalaţiei în limitele valorile 
indicate din fabrică



4 4  

The thermal solar system for the 
production of hot water is made up of 
the following components: 
• solar collectors 
• structure 
• heat carrying liquid 
• expansion tank 
• solar accumulators 
• solar pump with flow limit, solar 
regulator with temperature probes for 
collector and accumulator 
• air separator, deareator, safety 
valve and various clock work 
 
The thermal solar system can also be 
used in addition to the heating sys-
tem; for this purpose, an adequate 
accumulator and solar regulator are 
necessary. 

The solar collectors transform direct 
and diffused solar energy into heat. For 
this purpose, the solar light is absorbed 
by the absorber surface. The latter is 
covered by a coil through which the 
heat is transported. The vacuum pre-
sent in the tubes and the structure of 
the collector tube, prevent heat from 
being transferred to the environment.   
 
The solar control unit manages the 
entire plant. As soon as the collectors, 
through the solar radiation, heat up and 
at a temperature higher than that pre-
sent in the lower part of the accumula-
tor, the pump which transports the heat 
to the accumulator is inserted. When 
the collectors’ temperature results 
lower to that of the accumulator, the 
pump is disconnected. The pump is 
also disconnected when the maximum 
allowed temperature has been reached 
inside the accumulator, to avoid the 
water from boiling. The functioning of 
the plant is completely automatic. 
 
 

Air separator and manual deareator 
are needed to keep the solar circuit 
without harmful air bubbles. Only in this 
way can the solar pump function cor-
rectly. 
 
The purpose of the solar accumulator 
is to preserve the hot water until its 
use. The accumulator should be pro-
portioned so as to compensate a short 
period of bad weather. The upper part 
of the accumulator can, when required, 
be heated with another source of heat, 
in order to always have hot water avail-
able, even in unfavourable weather 
conditions. The lower part of the accu-
mulator is only heated through solar 
circuit. 
 
With the expansion tank the thermal 
expansions of the heat carrying liquid 
are compensated. And, proportioned in 
a way to avoid the evaporation of the 
heat carrying liquid through the safety 
valve, even if the liquid becomes gassy 
following an insufficient heat extraction 
in the collector. 

The structure simplifies the mounting 
of the collectors. Different fixing ele-
ments are available, depending on the 
type of roof. 
 
The heat carrying liquid is made to 
circulate from the solar pump and car-
ries the heat from the collectors to the 
accumulator. The heat is transferred to 
the sanitary water through a heat ex-
changer. The heat carrying liquid con-
tains an anti-freeze product which pro-
tects the plant from damages caused 
by freezing during the winter. It is non-
toxic, physiologically harmless and re-
sistant to the wide thermal expansions, 
from –30°C to over 200°C. 

Product description

Solar system 

Descrierea produsului 

Sistem solar
Sistemul solar termic utilizat pentru 
prepararea apei calde este compus din 
următoarele elemente:
• panouri solare
• structura
• agent termic
• rezervor de expansiune
• boilere solare
• pompă solară cu limită de debit, 
automatizare solară cu senzori de 
temperatură pentru panouri şi boiler
• separator de aer, dezaerator, supapă de 
siguranţă şi diferite cronometre

Sistemul solar termic poate fi utilizat 
împreună cu un sistem de încălzire; în acest 
scop, sunt necesare un boiler adecvat şi o 
automatizare solară.

Panourile solare transformă energia solară 
directă şi difuză în energie termică. În 
acest scop, lumina solară este absorbită de 
suprafaţa de absorbţie. Aceasta din urmă 
este acoperită de o serpentină prin care este 
transportată energia termică. Vidul prezent 
în tuburi şi structura tubului panoului 
solar, previne transferul energiei termice în 
mediu. 

Unitatea de comandă solară gestionează 
întreaga instalaţie. Când panourile solare se 
încălzesc cu ajutorul radiaţiei solare şi ating 
o temperatură mai înaltă decât cea prezentă 
în zona inferioară a boilerului, pompa care 
transportă energia termică către boiler este 
activată. Când temperatura panourilor este 
mai redusă decât cea a boilerului, pompa 
este deconectată. Aceasta va fi dezactivată 
şi când temperatura maximă permisă 
este atinsă în interiorul boilerului, pentru 
a se evita ajungerea apei la temperatura 
de fierbere. Funcţionarea instalaţiei este 
complet automată.

Separatorul de aer şi dezaeratorul 
manual sunt necesare pentru a elimina 
golurile de aer care pot deteriora circuitul 

solar. Numai astfel pompa solară poate 
funcţiona corect.

Scopul boilerului solar este să menţină 
temperatura apei calde până când este 
utilizată. Boilerul trebuie dimensionat 
astfel încât să compenseze scurte perioade 
de vreme rea. Când este necesar, partea 
superioară a boilerului poate fi încălzită cu 
ajutorul altei surse de căldură, astfel încât 
apa caldă să fie disponibilă încontinuu, 
chiar şi în condiţii meteo nefavorabile. 
Partea inferioară a boilerului este încălzită 
numai prin circuitul solar.

Expansiunea termică a agentului 
termic din vasul de expansiune este 
compensată. Şi, este adaptată astfel 
încât să se evite evaporarea agentului 
termic prin supapa de siguranţă, chiar 
dacă acesta ia formă gazoasă ca urmare 
a căldurii insuficiente extrase din panoul 
solar.

Structura simplifică montarea panourilor 
solare. Sunt disponibile diferite elemente 
de fixare, în funcţie de tipul acoperişului. 

Agentul termic circulă de la pompa 
solară şi transformă energia termică de 
la panourile solare la boiler. Căldura este 
transferată în apa caldă menajeră prin 
intermediul schimbătorului de căldură. 
Agentul termic conţine agent anti-îngheţ 
care protejează instalaţia de deteriorările 
cauzate de îngheţul din timpul iernii. 
Acesta nu este toxic, nu reprezintă un 
pericol fiziologic şi rezistă la expansiuni 
termice considerabile, cuprinse între –30°C 
şi peste 200°C.
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Descrierea produsului 

Panou solar cu tuburi vidate
Caracteristicile şi funcţiile panoului solar
Activitatea principală a sistemului solar are 
la bază un panou solar cu tuburi vidate cu 
debit direct. Principalele sale caracteristici 
sunt reprezentate de capacitatea înaltă de 
absorbţie şi transmiterea corespunzătoare 
a energiei termice prin intermediul unui 
sistem hidraulic optimizat. Datorită acestor 
proprietăţi, chiar şi nivelurile reduse de 
radiaţii pot fi transformate în energie 
termică utilă.

Funcţionarea şi structura tuburilor 
vidate
Transformarea radiaţiilor solare în 
energie termică are loc prin suprafaţa de 
absorbţie, într-un tub gol din sticlă. În 
acest mod, pierderile de căldură în mediul 
înconjurător sunt prevenite complet. 
Suprafaţa de absorbţie este fabricată din 
aluminiu şi este acoperită cu un strat înalt 
selectiv. Această suprafaţă este conectată 
cu un sistem de tuburi coaxiale din cupru 
prin intermediul unui conductor metalic. 
În aceste tuburi coaxiale din cupru, căldura 
absorbită este transmisă direct şi aproape 
fără nicio pierdere către amestecul de apă 
şi glicol din circuitul solar. Amestecul de 
apă şi glicol curge direct şi prin tuburile 
vidate. Tuburile vidate sunt racordate la 
tuburile de colectare prin intermediul unui 
inel de fixare şi a unui manşon tubular 
dintr-un material rezistent la factorii 
atmosferici. Datorită acestui manşon 
tubular, toată zona de racordare a tuburilor 
este protejată pe termen lung. 

Oprirea sistemului 
În cazul în care sistemul se opreşte şi când 
radiaţiile sunt foarte puternice, conţinutul 
tubului vidat şi al tubului panoului solar se 
evaporă. Lichidul se dilată în rezervorul de 
expansiune care are dimensiunile adecvate. 
Totuşi, energia termică în exces trebuie 
eliminată de panoul solar prin sistemul 
hidraulic şi astfel evaporarea este evitată.

Variante ale produsului
15 B
Modul de bază cu 15 tuburi şi conexiune 
pentru senzor de temperatură.

15 E
Modul de expansiune cu 15 tuburi.

20 B
Modul de bază cu 20 de tuburi şi conexiune 
pentru un senzor de temperatură.

20 E
Modul de expansiune cu 20 de tuburi.

Fiecare câmp de panouri solare necesită 
un modul de bază pentru a conecta 
senzorul de temperatură şi pentru a 
pregăti conexiunile sistemului hidraulic 
al circuitului solar.

Dacă este necesar, variantele pot fi 
combinate.
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The flow and return attachments are 
on the front sides of the collector 
tube. 
 
The attachments are countermarked 
with COLD (return) and with HOT 
(flow). 

The collector sensor attachment is on 
the left front side of base module B
15/20. 

Components and dimensions of 
the vacuum tubes 

1. Coaxial tubular system 
2. Clamp ring 
3. Tubular screwing 
4. Aluminium absorber with selective 
coating 
5. Spacer 
6. Glass tubes 
7. Protection cap 

HOT COLD 

17
90

  

70

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

The collector is made up of a collector 
tube, vacuum tubes and a lower fixing 
rail. 

Product description 

Collector with vacuum tubes 

Descrierea produsului 

Panou solar cu tuburi vidate
Panoul solar este compus dintr-un tub de 
colectare, tuburi vidate şi o şină de fixare în 
zona inferioară. 

Racordurile de tur şi retur se află pe partea 
din faţă a tubului de colectare.
Racordurile sunt marcare cu marcajele 
COLD (retur) şi HOT (tur).

Racordul senzorului tubului de colectare 
se află pe partea din stânga faţă a 
modulului de bază B 15/20.

Componentele şi dimensiunile tuburilor 
vidate
1. Sistem de tuburi coaxiale
2. Inel de fixare
3. Manşon tubular 
4. Suprafaţă de absorbţie din aluminiu 

cu strat selectiv
5. Distanţier
6. Tuburi din sticlă
7. Capac de protecţie
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Descrierea produsului 

Date tehnice 
Seria 15 B/E 20B/E
Număr de tuburi vidate 15 20
Suprafaţa de absorbţie efectivă m2 1,5 2,0
Suprafaţă de deschidere m2 1,58 2,11
Dimensiunile panoului solar mm 1380 x 1910 1840 x 1910
Suprafaţa brută m2 2,63 3,51
Greutatea panoului solar gol, inclusiv tuburi

acoperiş înclinat- 
acoperiş vertical plan- 

(fără balast sau elemente de protecţie împotriva intemperiilor)

kg
kg
kg

51
62
73

68
79
90

Elemente hidraulice ale tubului de colectare Alamă – cupru
Stratul de protecţie al tubului de colectare Strat izolat din aluminiu, de culoare neagră 
Conţinutul de agent termic, inclusiv din tuburi L 4,3 5,7
Racordurile (tur şi retur) panoului solar Racord mamă ¾” G cu element de fixare 

plat
Presiune de lucru maximă Bar 6
Solicitare mecanică (sarcină superficială) kg/ m2 350
Pierderi în timpul funcţionării (80 l/ m2h) mbar ~ 25 ~ 25
Valori caracteristice privind performanţa conform standardului 
EN 12975 
(Ref: suprafaţă de deschidere) ŋ0

% 81,6 82,1

k1 W/m2K 2,735 2,824
k2 W/m2K 0,0074 0,0047

Capacitate termică (date relevante EN 12975) kJ/m2K 16,6
IAM 50 = IAML (40°) x IAMT (40°) 0,97 0,99
Tub vidat EDF
Temperatură de stagnare 206 °
Inclinare minimă 0 °
Materialul din care sunt fabricate tuburile Sticlă borosilicată
Diametru extern                                                                          mm 70
Lungime                                                                                         mm 1790
Izolaţie Vid complet
Transfer termic Trecere completă
Suprafaţa de absorbţie din Aluminiu, strat selectiv 
Suprafaţă netă de absorbţie                                                      m2 0,1
Materialul din care este fabricat tubul Cupru
Greutate                                                                                          kg 2,5
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Collector attachment 
The attachment of the collector to the 
solar circuit piping is made up of two 
clamp rings ¾“ flat male stroke 
(collector side) x 22 mm ogive (installer 
side). 
 
For the two unnecessary collector at-
tachments, use blind caps which work 
as vent valve. 

Seals
The collectors attachments are 
equipped with flat seals for solar appli-
cations. The flat seals are already in-
serted in the collector attachments. 

Compensators 
The collectors are connected between 
them with the aid of two compensators. 
These compensate the length varia-
tions due to the temperature oscilla-
tions and the resulting mechanical 
stresses. 

Insulations 
For the compensators, a specific insu-
lation, EPDM, resistant to high tem-
peratures, is available.  

Heat carrying liquid 
The heat carrying liquid is a mix of 
propylene-glycol. It is non toxic and 
physiologically harmless. With its 
extremely high thermal stability and 
the good anti-freeze qualities, it is 
ideal for high performance collectors. 
To guarantee long stability of the heat 
carrying liquid, it is essential to thor-
oughly rinse the solar circuit before 
filling it. 

Product description 

Collector attachment, accessories and heat carrying liquid 

Anti-freeze liquid – mix to be diluted 
Anti-freeze protection Up to – 40°C ( 55% propylene glycol) 
Composition (solar liquid sup-
plied by the manufacturer) 

Solution of 1.2 glycol propylene with corrosion 
inhibitors 

Viscosity at 20°C Circa 68 - 72 mm²/s 
Density at 20°C Circa 1.058 - 1.058 g/cm³ 

ºC -5 -10 -15 -20 -25 

% Propylene-Glycol 15.5 25 33 40 45 

% Water 84.5 75 67 60 55 

Descrierea produsului 

Racordarea, accesoriile şi agentul termic din panoul solar 
Racordul panoului solar
Racordul panoului solar la tubulatura 
circuitului solar este compus din două 
inele de fixare tată ¾ cu filet tată plat (pe 
partea panoului) x 22 mm ogivă (pe partea 
instalatorului).
Pentru cele două racorduri ale panoului 
solar care nu sunt necesare utilizaţi nituri 
oarbe care funcţionează ca supapă de 
aerisire.

Garnituri
Racordurile panoului solar sunt echipate 
cu garnituri plate pentru sisteme solare. 
Garniturile plate sunt prezente deja în 
racordurile panoului solar.

Compensatoare
Panourile solare sunt conectate între 
ele cu ajutorul a două compensatoare. 
Acestea compensează variaţiile de 
lungime cauzate de oscilaţiile de 
temperatură şi solicitările mecanice 
aferente. 

Izolaţii
Pentru compensatoare, este disponibilă o 
izolaţie specifică din EPDM, rezistentă la 
temperaturi înalte.

Antigel – amestec de diluat
Protecţie anti-îngheţ Până la –40 °C (55% propilenglicol)
Compoziţie (fluid solar furnizat de 
producător)

Soluţie de 1,2 de propilenglicol cu inhibitori 
de coroziune 

Viscozitate la 20 °C Circa 68 – 72 mm2/s
Densitate la 20 °C Circa 1,058 – 1,058 g/cm2

Agent termic
Agentul termic este un amestec de 
propilenglicol. Acesta nu este toxic şi nu 
reprezintă un pericol fiziologic. Datorită 
stabilităţii sale termice foarte ridicate şi 
calităţilor înalte de protecţie la îngheţ, 
acesta este ideal pentru panourile solare 
cu randament ridicat. Pentru a garanta 
stabilitatea de lungă durată a agentului 
termic, este esenţial să clătiţi foarte bine 
circuitul solar înainte de a-l umple.

°C -5 -10 -15 -20 -25
% Propilenglicol 15,5 25 33 40 45
% Apă 84,5 75 67 60 65
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Mounting variations 
An extremely flexible and solid installa-
tion system is available for the mount-
ing. Together with the innovative hy-
draulic structure of the collector, all 
mounting possibilities are exploited: 
A Mounting on vertical slanted roof  
B Mounting on transversal slanted roof 
(recommended with roof inclination 
lower than 30°) 
C Mounting in the open/flat roof with 
mounting frame with adjustable inclina-
tion angle. 
D Mounting on horizontal flat roof, with 
mounting frame without adjustable tilt-
ing angle (recommended in south lati-
tudes and in case of using the plant 
mainly in the summer months). 

Roof anchoring 
• For tile coverings, a universal hook for 
roofs is available. Thanks to its high 
flexibility, it can also normally be used 
on flat or special tiles. The roof hook is 
screwed directly on the truss; in this 
way a particularly high stability is ob-
tained. 
• For mounting in the open or on flat 
roofs, a mounting frame is used; the 
angling of the frame can be adjusted 
depending on the local conditions. 
Standard regulation is 45°. 
• A peculiarity is the mounting on flat 
horizontal roofs, according to variation 
D, in which the mounting frame is used 
without inclination angle. The mounting 
frame is screwed on to a suitable base 
structure (for example, plates of con-
crete). The base structure must be pre-
arranged during the mounting opera-
tions. 

A

B

C

Product description 

Mounting system 

D

Descrierea produsului 

Sistemul de montare
Variante de montare
Pentru montare, este disponibil un sistem 
de instalare extrem de flexibil şi solid. 
Împreună cu structura hidraulică inovatoare 
a panoului solar, sunt exploatate toate 
posibilităţile de montare:
A Montarea verticală pe un acoperiş înclinat 
B Montarea transversală pe acoperiş înclinat 
(recomandată pentru acoperişuri cu o 
înclinare sub 30°)
C Montarea pe un suport liber/acoperiş 
plan cu un cadru de montare cu unghi de 
înclinare reglabil.
D Montarea orizontală pe un acoperiş plan, 
cu un cadru de montare fără unghi de 
înclinare reglabil (recomandată în emisfera 
sudică şi în cazul în care instalaţia este 
utilizată în principal în lunile de vară).

Ancorarea pe acoperiş
•	 Pentru acoperişurile din ţiglă, este 
disponibil un cârlig universal. Datorită 
flexibilităţii sale, acesta poate fi utilizat în 
mod normal pe ţigle plate sau speciale. 
Cârligul de acoperiş este înşurubat direct 
pe ferma de acoperiş, obţinându-se astfel 
un nivel de stabilitate deosebit de ridicat.
•	 Pentru montarea pe un suport liber sau 
pe acoperişuri plane, este utilizat un cadru 
de montare. Unghiul de înclinare a cadrului 
poate fi reglat în funcţie de condiţiile 
respective. Înclinarea standard este de 45°.
•	 Un caz special este reprezentat de 
montarea orizontală pe acoperişuri plane, 
conform variantei D de montare, pentru 
care cadrul de montare este utilizat fără 
unghi de înclinare. Cadrul de montare este 
înşurubat pe o structură de bază adecvată 
(de exemplu, pe plăci de beton). Structura 
de bază trebuie pregătită în timpul 
operaţiilor de montare.
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Dimensioning of the collectors sur-
face
The functioning for many years on a 
solar plant without faults, essentially 
depends on the correct dimensioning of 
the collectors’ surface. The necessary 
surface must be calculated for each 
individual specific case, depending on 
the heat requirement, the roof inclina-
tion and orientation and the local solar 
radiation. 
 
Dimensioning of the solar accumula-
tor
The use of the solar collectors is only 
authorised with a sufficiently large solar 
accumulator. An under-dimensioned 
accumulator implies permanent over-
heating in the collector and can reduce 
its life-span.  
 
Dimensioning table 
The table at the side allows to estimate 
the necessary surface of the collectors 
and that of the accumulator for stan-
dard applications in the home sector. 
For the correct dimensioning, use the 
aids for the planning and calculation. 
 
In case of differences from the recom-
mended dimensioning, the calculation 
must be attached to the commissioning 
report. In case of serious dimensioning 
errors, any warranty right expires. 
 
 
Note:
The number of collectors depends 
from: hot water consumption, heat re-
quirement, roof inclination and orienta-
tion, solar radiation. 
 
The volume of the accumulator de-
pends on the desired solar perform-
ance and the heat requirements. 
 
Calculations carried out taking into ac-
count: 

Desired sanitary water coverage: 60% 
yearly 
Water temperature: 50ºC 
Orientation: SOUTH 
Inclination: 30° 

Table indicating maximum values for the dimensioning of the collectors 
and accumulators 

Dimensioning 

 
 
Collectors and accumulators 

Persons 

Hot water re-
quirement at 
50ºC (50 l/

person) 

Tank  
capacity 

N° tubes  
(zone A) 

N° tubes  
(zone B) 

N° tubes  
(zone C) 

N° tubes  
(zone D) 

2 100 150 - 200 15 20 30 40 
3 150 150 - 200 15 20 30 60 
4 200 200 20 20 30 60 
5 250 300 30 30 40 80 
6 300 300 30 30 40 80 
7 350 400 30 40 50 100 
8 400 400 40 40 50 100 
9 450 500 40 50 60 120 

10 500 500 50 50 60 120 
11 550 600 50 60 80 140 
12 600 600 50 60 80 140 
13 650 800 70 80 100 180 
14 700 800 70 80 100 180 
15 750 800 70 80 100 180 
16 800 800 70 80 100 180 
17 850 1000 90 100 120 240 
18 900 1000 90 100 120 240 
19 950 1000 90 100 120 240 
20 1000 1000 90 100 120 240 

A

B

C

D

Dimensionarea

Panouri solare şi boilere
Tabel cu valorile maxime pentru dimensionarea panourilor solare şi boilerelor

Persoane Necesarul 
de apă caldă 
la 50 °C (50l/ 

persoană)

Capacitatea 
rezervorului

Nr. de tuburi
(zona A)

Nr. de tuburi
(zona B)

Nr. de tuburi
(zona C)

Nr. de tuburi
(zona D)

2 100 150 – 200 15 20 30 40
3 150 150 – 200 15 20 30 60
4 200 200 20 20 30 60
5 250 300 30 30 40 80
6 300 300 30 30 40 80
7 350 400 30 40 50 100
8 400 400 40 40 50 100
9 450 500 40 50 60 120

10 500 500 50 50 60 120
11 550 600 50 60 80 140
12 600 600 50 60 80 140
13 650 800 70 80 100 180
14 700 800 70 80 100 180
15 750 800 70 80 100 180
16 800 800 70 80 100 180
17 850 1000 90 100 120 240
18 900 1000 90 100 120 240
19 950 1000 90 100 120 240
20 1000 1000 90 100 120 240

Dimensionarea suprafeţei panourilor 
solare 

Funcţionarea pentru o perioadă lungă de 
timp a instalaţiei solare fără apariţia unor 
defecţiuni depinde de dimensionarea 
corectă a suprafeţei panourilor solare. 
Suprafaţa necesară trebuie calculată 
pentru fiecare caz în parte, în funcţie 
de necesarul de căldură, de înclinaţia şi 
orientarea acoperişului şi de radiaţia solară 
în zona respectivă.

Dimensionarea boilerului solar
Utilizarea panourilor solare este permisă 
numai în prezenţa unui boiler solar 
suficient de mare. Un boiler de dimensiuni 
prea reduse implică o supraîncălzire 
permanentă a panourilor solare, 
reducându-le durata de funcţionare.

Tabelul cu dimensiuni
Tabelul prezentat alături permite estimarea 
suprafeţei necesare pentru panourile 
solare şi a dimensiunii boilerului solar 
pentru aplicaţiile standard în domeniul 
rezidenţial. Pentru o dimensionare corectă, 
utilizaţi elementele ajutătoare pentru 
proiectare şi calcul.
În cazul în care apar diferenţe faţă de 
dimensiunile recomandate, calculul trebuie 
anexat la raportul de punere în funcţiune. 
Dacă s-au făcut erori majore privind 
dimensionarea, se pierde orice drept la 
garanţie.

Observaţie:
Numărul de panouri solare depinde 
de: consumul de apă caldă, necesarul 
de căldură, înclinarea şi orientarea 
acoperişului, radiaţia solară.
Volumul boilerului se stabileşte în funcţie 
de performanţele care se aşteaptă de la 
sistemul solar şi de cantitatea de energie 
termică necesară.

Calcularea se efectuează luând în 
considerare:

•	 Procentul de acoperire a necesarului 
de apă menajeră: 60% anual

•	 Temperatura apei: 50 °C
•	 Orientare: spre SUD
•	 Unghi de înclinare: 30°
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Dimensioning 

Piping
Material
The solar circuit piping must be realised 
in compliance with EN 12975 with an 
homologated material for solar plants. It 
is recommended to use copper or 
stainless steel tubes with joints with 
metal on metal seals. The welded con-
nections must be realised with alloy for 
strong brazing.   
The materials and joints used must be 
resistant to temperatures up to 270°C, 
to the heat carrying liquid and to the 
atmospheric influences. 
 
In case of damages to the collectors 
due to incorrect piping, any warranty 
right expires. 
 
Dimensioning 
The necessary diameter of the piping is 
established according to the table at 
the side. 
In case of larger plants or higher total 
length of the tubes, the dimension and 
resistance of the piping must be calcu-
lated and adapted to the dimensioning 
of the circulation pump. When dimen-
sioning the piping, ensure that the flow 
speed of the heat carrying liquid is not 
lower than 0.5 m/s and not higher than 
1.0 m/s. 
When dimensioning the pump, take into 
account the highest load loss of the 
heat carrying liquid respect to water. 

Copper m² absorber surface 

  2 3 4  5 6 7  8 9 10 

DN 10     x x x             

DN 13 DN 16   x x x x x x x     

DN 16 DN 20         x x x x x x 

DN 20 DN 25                 x x 

Corrugated 
stainless 
steel tube 

Copper Corrugated 
stainless 
steel tube 

m² absorber surface 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DN 16 DN 20 x x                 

DN 20 DN 25 x x x x x x  x x     

DN 25       x x x x x x x x 

m² absorber surface 
connected in paral-

lel 

Total nominal capacity 
 l/h 

Load loss in collector field in 
mbar (referred to water at 20°C) 

2 160 30 

3 240 38 

4 320 40 

5 400 45 

6 480 55 

7 560 65 

8 640 80 

9 720 95 

10 800 110 

11 880 140 

12 960 170 

x  (internal diameter of recommended tube) 

* The effective load loss in the collectors field strongly depends on the flow speed 
and temperature of the heat carrying liquid. 
Empirical formula: 
Load loss (heat carrying liquid) = 1.5 x load loss (water) 

Dimensionarea

Tubulatura
Cupru Tub ondulat 

din oţel 
inoxidabil

Suprafaţa de absorbţie în m2

de suprafaţă de 
absorbţie (în m2) 

conectată în paralel

Capacitate nominală 
totală l/h

Pierdere de sarcină în câmpul de 
panouri solare în mbar (pentru 

apă la 20 °C)

(diametru interior al tubului recomandat)

* Pierderea de sarcină efectivă din câmpul de panouri solare depinde de debitul şi de 
temperatura agentului termic.
Formulă empirică:
Pierdere de sarcină (agent termic) = 1,5 x pierdere de sarcină (apă)

Material
Tubulatura circuitului solar trebuie să fie 
realizată în conformitate cu prevederile 
standardului EN 12975 dintr-un material 
omologat pentru construcţia instalaţiilor 
solare. Se recomandă utilizarea tuburilor 
din cupru şi din oţel, prevăzute cu racorduri 
cu garnituri de etanşare prin contact metal 
pe metal. Conexiunile sudate trebuie 
realizate cu aliaj pentru o lipire puternică.
Materialele şi racordurile utilizate trebuie 
să reziste la temperaturi de până la 270 °C, 
la agentul termic şi la acţiunea factorilor 
atmosferici.

În cazul în care panourile solare suferă 
deteriorări din cauza tubulaturii realizate 
incorect, se  pierde orice drept la garanţie.

Dimensionarea
Diametrul necesar al tubulaturii se 
stabileşte conform tabelului prezentat 
alături.
În cazul instalaţiilor de dimensiuni mai mari 
sau cu tubulaturi cu o lungime totală mai 
mare, dimensiunile şi rezistenţa tubulaturii 
trebuie să fie calculate şi adaptate la 
dimensiunile pompei de circulaţie. La 
dimensionarea tubulaturii, asiguraţi-vă că 
debitul agentului termic nu este mai mic de 
0,5 m/s, dar nici mai mare de 1,0 m/s.
La dimensionarea pompei, luaţi în 
considerare cea mai mare pierdere de 
sarcină înregistrată de agentul termic în 
raport cu apa.

Cupru Tub ondulat 
din oţel 

inoxidabil

Suprafaţa de absorbţie în m2
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Dimensioning 
Every solar plant must be equipped 
with a special expansion tank. The ex-
pansion tank must compensate the 
thermal expansion of the heat carrying 
liquid and be able to absorb the full 
content of the collectors. 

12  

Dimensioning 

Expansion tank 

  Minimum absorption volume of the membrane expansion tank in l depending on the absorber surface, filling volume and 
total plant height. (Plant pressure = pstat +0.5 bar; min.1.5 bar; collector volume 3 l; exercise temperature max. 110°C; 

plant safety with 6 bar safety valve; 1 collector field) 

Total height of the plants 
3 -10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

20 17 18 18 19 19 20 
30 19 19 20 20 21 22 
40 20 21 21 22 22 23 

3  20 22 23 23 24 25 25 
30 23 24 25 25 26 27 
40 25 25 26 27 28 28 
50 26 27 28 28 29 30 

4  20 27 27 28 29 30 31 
30 28 29 30 30 31 32 
40 29 30 31 32 33 34 
50 31 32 32 33 34 35 

5  30 33 34 35 36 37 38 
40 34 35 36 37 38 39 
50 35 36 37 38 39 41 

6  30 37 38 39 41 42 43 
40 39 40 41 42 43 44 
50 40 41 42 43 45 46 

7  30 42 43 44 46 47 48 
40 43 45 46 47 48 50 
50 45 46 47 49 50 51 
60 46 47 49 50 51 53 

8  40 48 49 51 52 54 55 
50 49 51 52 54 55 57 
60 51 52 54 55 57 58 

9  40 53 54 56 57 59 61 
50 54 56 57 59 60 62 
60 55 57 58 60 62 64 

10  40 58 59 61 62 64 66 
50 59 60 62 64 66 67 
60 60 62 63 65 67 69 
70 61 63 65 67 69 71 

11  40 62 64 66 67 69 71 
50 64 65 67 69 71 73 
60 65 67 68 70 72 74 
70 66 68 70 72 74 76 

12  40 67 69 70 72 74 77 
50 68 70 72 74 76 78 
60 70 71 73 75 77 80 
70 71 73 75 77 79 81 

2  
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The dimensioning is carried out in ac-
cordance with the table, depending on 
the number of collectors, the plant filling 
volume and total height. The calculation 
is based on a disconnection tempera-
ture of the collector of 110°C and on 
the plant safety with a 6 bar safety 
valve.  

 

Dimensionarea

Vasul de expansiune
Dimensionarea
Fiecare instalaţie solară trebuie să fie 
echipată cu un vas de expansiune special. 
Vasul de expansiune trebuie să compenseze 
dilatarea termică a agentului termic şi să 
poată absorbi tot conţinutul panourilor 
solare. 
Dimensionarea este realizată pe baza 

datelor din tabel, în funcţie de numărul de 
panouri solare, de volumul de umplere al 
instalaţiei şi de înălţimea totală. Calculul se 
efectuează ţinând cont de temperatura 
de deconectare a panoului solar de 
110 °C şi de echipamentele de siguranţă 
a instalaţiei prevăzute cu o supapă de 
siguranţă de 6 bar. 
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Volumul minim de absorbţie a vasului de expansiune cu membrană exprimat în l depinde de suprafaţa de absorbţie, volumul de 
umplere şi înălţimea totală a instalaţiei. (Presiunea instalaţiei = pstat + 0,5 bar; volum panou solar 3 l; temperatură max. de lucru 

110 °C; siguranţă instalaţie cu supapă de siguranţă de 6 bar; 1 câmp de panouri solare)

Înălţimea totală a instalaţiilor
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Dimensionarea

Vasul de expansiune
Setarea presiunii pe tur
Rezerva de apă din vasul de expansiune 
trebuie să fie întotdeauna de 3 litri. În 
consecinţă, presiunea pe tur în vasul de 
expansiune trebuie setată în funcţie de 
înălţimea instalaţiei, de presiunea pe 
tur a acesteia şi de volumul vasului de 
expansiune. Pentru instalaţii cu înălţimea 
cuprinsă între 3 şi 10 metri, presiunea pe tur 
în instalaţie este întotdeauna de 1,5 bar.

Înălţimea instalaţiei, 
exprimată în metri

Presiunea pe turul 
instalaţiei, exprimată 

în bari
Presiunea în vasul de expansiune

Între 3 şi 10 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4

11 1,6 1,3 1,4 1,5 1,5

1,512 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6

13 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7

14 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8

15 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9

Vasul de expansiune, litri 18 25 35 Între 50 şi 100
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Hydraulic layout of the solar circuit 

S1 Collector probe 

S2 Heaters’ low part probe 

S3 Heaters’ high part probe 

1 Boiler 

2 Solar control unit 

3 Thermostatic mixer 

4 Heater 

5 Three ways motorised valve 

6 Expansion tank 

7 Flow module 

8 Return module 

9 Safety valve 

10 Collector 

H Sanitary hot water 

C Sanitary cold water 

2

H

C

6

7

8

9

10

S2

S1

4

S3

1

5

3

1

2

3
H

C

4

6

5
7

8

9

10

S2

S3

S1

Dimensionarea

S1 Sondă panou solar

S2 Sondă în partea superioară a boilerului

S3 Sondă în partea inferioară a boilerului

1 Centrală termică 

2 Unitate de comandă solară 

3 Vană de amestec termostatată

4 Boiler

5 Vană cu trei căi motorizată

6 Vas de expansiune

7 Modul de tur

8 Modul de retur

9 Supapă de siguranţă

10 Panou solar 

H Apă rece

C Apă caldă
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Hydraulic layout of the collectors’ field 

max. 120 tubes  Vertical mounting 
Diagonal attachment: 
The collectors in one field can connect 
up to a max. of 120 tubes (12 m² ab-
sorber surface). 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
30 l/m²h. 
 
Plants equipped with more than 120 
tubes (12 m² absorber surface) are 
connected parallel, according to the 
Tichelmann system.  
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
30 l/m²h per Tichelmann row. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unilateral connection 
In case of unilateral connection, the 
collectors in one field can connect up to 
a max. of 60 tubes (6 m² absorber sur-
face). 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
45 l/m²h. 
 
 
 
 
Plants equipped with more than 60 
tubes (6 m² ) in one unilateral attach-
ment, are connected parallel, according 
to the Tichelmann system. 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
45 l/m²h per Tichelmann row. 

max. 120 tubes  

max. 60 tubes  

max. 60 tubes  

Schema hidraulică a câmpului de panouri solare

maxim 120 de tuburi

maxim 60 de tuburi

maxim 120 de tuburi

maxim 60 de tuburi

Montare verticală
Fixare în diagonală
Panourile solare dintr-un câmp pot pune 
în legătură până la maxim 120 de tuburi 
(suprafaţă de absorbţie de 12 m2).
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
30 l/m2h.

Instalaţiile prevăzute cu peste 120 de tuburi 
(suprafaţă de absorbţie de 12 m2) sunt 
conectate în paralel, conform principiilor 
sistemului Tichelmann.
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
30 l/m2h pentru fiecare rând Tichelmann.

Conectare unilaterală 
În cazul unei conexiuni unilaterale, 
panourile solare dintr-un câmp pot pune 
în legătură până la maxim 60 de tuburi 
(suprafaţă de absorbţie de 6 m2).
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
45 l/m2h.

Instalaţiile prevăzute cu peste 60 de tuburi 
(suprafaţă de absorbţie de 6 m2) în cadrul 
unei conexiuni unilaterale, sunt conectate 
în paralel, conform principiilor sistemului 
Tichelmann.
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
45 l/m2h pentru fiecare rând Tichelmann.



16 16  

Hydraulic layout of the collectors’ field 

Transversal mounting 
The collectors’ tubes can be mounted 
either on the left or on the right. In case 
of mounting on left side, the connection 
of the collectors’ probe is at the bottom, 
in case of mounting on the right side, it 
is at the top. The transversal mounting 
favours the collector evaporation be-
haviour in case the system stops. The 
resulting steam completely moves the 
solar liquid outside the collectors’ field, 
therefore the liquids’ aging process is 
delayed. To obtain this advantage, also 
in case of a unilateral connection, the 
collector field in this case must be con-
nected from the bottom.   
 
Diagonal attachment 
In case of diagonal attachment, the 
collectors in one field can connect up to 
a max of 120 tubes (12 m² absorber 
surface). 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
30 l/m²h. 
 
In a diagonal attachment, plants 
equipped with more than 120 tubes (12 
m² ), they are connected parallel, ac-
cording to the Tichelmann system. 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
30 l/m²h per Tichelmann row. 

Unilateral attachment (transversal) 
In case of unilateral attachment 
(transversal) the collectors’ field must 
only be connected from the bottom to 
obtain a good evaporation behaviour. 
 
In case of unilateral connection, the 
collectors in one field can connect up to 
a max. of 60 tubes (6 m² absorber sur-
face). 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
45 l/m²h. 
 
In a unilateral attachment, plants 
equipped with more than 60 tubes (6 
m² ), are connected in parallel, accord-
ing to the Tichelmann system. 
In regulating the pump speed, ensure 
to have a minimum capacity of at least 
45 l/m²h per Tichelmann row. 
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Schema hidraulică a câmpului de panouri solare
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Montare transversală
Tuburile panourilor solare pot fi montate 
fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă. 
În cazul în care montarea se realizează 
pe partea stângă, conexiunea sondei 
panoului solar va fi situată în partea 
inferioară, iar în cazul montării tubului în 
partea dreaptă, conexiunea sondei va fi 
poziţionată în partea superioară. Montarea 
transversală favorizează comportamentul 
de evaporare a lichidului din panoul solar, 
în cazul în care funcţionarea sistemului 
este întreruptă. Aburul rezultat deplasează 
fluidul solar complet în afara câmpului 
de panouri solare; astfel, procesul de 
învechire a fluidului este întârziat. Pentru a 
obţine acest avantaj şi pentru conexiunea 
unilaterală, câmpul de panouri solare 
trebuie conectat prin partea inferioară.

Fixare în diagonală
În cazul fixării în diagonală, panourile 
solare dintr-un câmp pot pune în legătură 
până la maxim 120 de tuburi (suprafaţă de 
absorbţie de 12 m2).
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
30 l/m2h.

În cazul fixării în diagonală, instalaţiile 
echipate cu peste 120 de tuburi (12 m² ), 
sunt conectate în paralel,
conform principiilor sistemului Tichelmann.
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
30 l/m2h pentru fiecare rând Tichelmann.

Fixarea unilaterală (transversală)
În cazul fixării unilaterale (transversale) 
câmpul de panouri solare trebuie conectat 
exclusiv prin partea inferioară pentru a se 
obţine un comportament de evaporare 
corespunzător. 

În cazul unei conexiuni unilaterale, 
panourile solare dintr-un câmp pot pune 
în legătură până la maxim 60 de tuburi 
(suprafaţă de absorbţie de 6 m2).
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
45 l/m2h.

În cazul unei fixări unilaterale, instalaţiile 
prevăzute cu peste 60 de tuburi (6 m2) sunt 
conectate în paralele, conform principiului 
sistemului Tichemann.
Când reglaţi viteza pompei, asiguraţi-vă că 
dispuneţi de o capacitate minimă de peste 
45 l/m2h pentru fiecare rând Tichelmann.
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List of materials 

Collector components 
Tools necessary for mounting the 
tubes: 
Open-end spanner with opening 24 

Tools necessary for mounting the start-
up and expansion hydraulic set : 

Supply variations Base module 
(with connection for probe) 

Pos: Designation B 15 B 20 E 15 E 20 

1 Vacuum tubes with tubular screwing  15 20 15 20 

2 Basic collector tube with probe sleeve 1 1 - - 

3 Collector tube expansion without probe 
sleeve 

- - 1 1 

4 Base rail with tubes fixing 1 1 1 1 

5 Tubes attachment insulation 15 20 15 20 

6 Cover for collector tube attachment 2 2 - - 

7 Cover for collector tube connection - - 1 1 

8 End-caps with vent 2 2 - - 

9 Screwing 2 2 - - 

10 Connecting plate for collector tube  - - 1 1 

11 Connecting plate for base rail - - 1 1 

Accessories 

12 Expansion set with insulation - - 1 1 

Expansion module 
(without connection for probe) 

Pos 1  

Pos 2  

Pos 3 

Pos 7 

Pos 4 

Pos 6 Pos 10+11 

Pos 8 + Pos 9 
Pos 12 

Pos 5 

Open-end spanner with opening 30 
Open-end spanner with opening 32 

Lista de materiale

Componentele panoului solar 
Instrumente necesare pentru montarea 
tuburilor:
Cheie fixă cu cap deschis de 24

Instrumente necesare pentru montarea 
setul hidraulic de punere în funcţiune şi de 
expansiune:

Cheie fixă cu cap deschis de 30
Cheie fixă cu cap deschis de 32

Volum de livrare Modul de bază
(cu o conexiune pentru sondă)

Modul de extindere
(fără conexiune pentru sondă)

Poz. Denumire B 15 B 20 E 15 E 20

1 Tuburi vidate cu manşon tubular 15 20 15 20

2 Tub de colectare de bază cu manşon pentru sondă 1 1 - -

3 Prelungirea tubului de colectare fără manşon 
pentru sondă

- - 1 1

4 Şină de bază cu elemente pentru fixarea tuburilor 1 1 1 1

5 Izolaţie pentru elementele de fixare a tuburilor 15 20 15 20

6 Capac pentru elementul de fixare a tubului de 
colectare

2 2 - -

7 Capac pentru conexiunea tubului de colectare - - 1 1

8 Capace terminale cu orificii de ventilaţie 2 2 - -

9 Şuruburi 2 2 - -

10 Placa de conectare pentru tubului de colectare - - 1 1

11 Placa de conectare pentru şina de bază - - 1 1

Accesorii 

12 Set de expansiune cu izolaţie - - 1 1

Poz. 

Poz. 

Poz. 

Poz. Poz. 

Poz. Poz. 

Poz. 

Poz. 

Poz. 

Poz. 
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Lista de materiale

Sistemul de fixare 
Instrumente necesare pentru montarea 
sistemului de fixare
Cheie tubulară de 17
Cheie tubulară de 13
Metru, şlefuitor unghiular pentru adaptarea 
ţiglelor

Poz. Denumire Modul de bază Modul de extindere
Acoperiş din ţiglă cu montare verticală (A) B 15 B 20 E 15 E 20
13 Element de fixare a tubului de colectare 2 2 1 2
14 Element de fixare universal pentru sistemul solar 2 2 1 2
15 Profil de montare 2 2 1 2
16 Cârlige universale pentru acoperişuri 4 4 2 4
17 Şuruburi pentru ferma de acoperiş 8 8 4 8
Acoperiş din ţiglă cu montare transversală (B)
13 Element de fixare a tubului de colectare 4 4 1 2
14 Element de fixare universal pentru sistemul solar 2 2 1 2
15 Profil de montare 2 2 1 2
16 Cârlige universale pentru acoperişuri 4 4 2 4
17 Şuruburi pentru ferma de acoperiş 8 8 4 8
Acoperiş plat cu triunghi de montare (C) (Fixarea pe stratul superior trebuie realizată de client)
13 Element de fixare a tubului de colectare 2 2 1 2
14 Element de fixare universal pentru sistemul solar 2 2 1 2
18 Cadrul vertical de montare (montat anterior) 2 2 1 2
19 Suport pe diagonală 1 1 1 1
20 Cot 2 2 2 2
Acoperiş plat orizontal (D) (Fixarea pe stratul superior – plăci din beton, şuruburi - trebuie realizată de client)
13 Element de fixare a tubului de colectare 2 2 1 2
14 Element de fixare universal pentru sistemul solar 2 2 1 2
15 Profil de montare 2 2 1 2
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List of materials 

Fixing system 

Pos. 13+14+15  Pos. 16+17 

Pos. 18 

Pos. 19+20 

Lista de materiale

Sistemul de fixare 
Poz. 

Poz. 

Poz. 

Poz. 
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Mounting of collector 

Choice of suitable mounting surfaces 
Mounting surfaces 
When choosing a suitable mounting surface, 
the type of use of the solar plant (water heat-
ing or in addition to the heating system) and 
the local climate conditions like morning fog or 
afternoon mist, have a fundamental role. The 
substantial difference between using the plant 
for heating water or as addition to the heating 
system, is the inclination angle of the installing 
place.   

Solar plants for heating water 
The average inclination angle for solar plants 
in case of heating water is of 35°. In case of a 
south orientation of the roof, the inclination 
angle can vary between 20º and 50º without 
having substantial yield amendments (max. 
5%). With the transversal mounting of the 
tubes, the collector, in case of lower roof incli-
nations, can be set in an optimal manner for 
the main uses during the transitional months. 
Therefore, a summer over-heating risk is re-
duced. The 45° deviations from the south di-
rection towards east or west, for example with 
30° inclination, only marginally reduce the 
yield. With higher deviation from south direc-
tion, lower inclinations are recommended.  

Solar plant as addition to the heating sys-
tem
The average inclination angle for solar plants 
in case of use as an addition to the heating 
system is of 60°. In case of a south orientation 
of the roof, the inclination angle can vary be-
tween 45º and 70º, without substantial yield 
amendments (max. 5%). Deviations higher 
than 45° from the south direction towards east 
or west, must not be exceeded in case of use 
as addition to the heating system. 

Rotation of the tubes 
By turning the vacuum tubes of the collector, 
there is the possibility to fix the inclination 
angle of the absorber depending on the type of 
use. In correspondence of the lower tubular 
profiles there is a scale in phases of 10°. Con-
sequently, it is possible to compensate lower 
or higher roof inclinations, or deviations from 
the south direction towards east and west.  

South orientation with unfavourable incli-
nation angle, flat or slanted roof: 
Compensation of the inclination angle through 
transversal mounting of the collector (tubular 
axle east/west).  
Maximum rotation angle +/-30°. 

Deviation of the south orientation: 
Compensation of the deviation through vertical 
mounting with tubes orientation southwards.  
Maximum rotation angle +/-30°. 

max. +/-30° 

max. +/-30° 

West:  
max. +30 ° 

East:  
max. -30 ° 

South orientation with unfavourable inclination angle 

Slanted roof 

Flat roof 

Deviation from south orientation 

max. +/-30° 

Montarea panoului solar

Alegerea suprafeţelor adecvate pentru montare

Orientare spre sud cu unghi de înclinare nefavorabil

Acoperiş înclinat

Acoperiş plan

Abatere de la orientarea spre sud

Vest 
max. + 30 °

Est
max. - 30 °

Suprafeţe de montare 
Când alegeţi o suprafaţă adecvată pentru 
montare, tipul de utilizare al instalaţiei solare 
(prepararea apei calde menajere sau susţinerea 
instalaţiei de încălzire) şi condiţiile climatice 
locale, precum ceaţa de dimineaţă sau 
negura de după-masă, joacă un rol esenţial. 
Diferenţa majoră între utilizarea instalaţiei 
pentru prepararea apei calde menajere şi cea 
pentru susţinerea instalaţiei de încălzire este 
reprezentată de unghiul de înclinare al locului 
de instalare.

Instalaţiile solare utilizate pentru prepararea 
apei calde menajere
Unghiul mediu de înclinare pentru instalaţiile 
solare utilizate pentru prepararea apei calde 
menajere este de 35°. În cazul în care acoperişul 
este orientat spre sud, unghiul de înclinare 
poate varia între 20º şi 50º fără modificări 
substanţiale ale randamentului (max. 5%). 
Când tuburile sunt montate transversal, iar 
acoperişul are un unghi mic de înclinare, 
poziţia panoului solar poate fi stabilită în mod 
optim în timpul lunilor de tranziţie. De aceea, 
riscul de supraîncălzire pe perioada verii este 
redusă. Deviaţiile de 45° spre este sau vest 
faţă de orientarea spre sud, pentru unghiuri 
de înclinare de 30°, nu reduc randamentul în 
mod semnificativ. Pentru deviaţii mai mari de la 
orientarea spre sud, se recomandă unghiuri de 
înclinare mai reduse.

Instalaţie solară utilizată pentru susţinerea 
instalaţiei de încălzire
Unghiul mediu de înclinare pentru instalaţiile 
solare utilizate pentru susţinerea instalaţiei de 
încălzire este de 60°. În cazul în care acoperişul 
este orientat spre sud, unghiul de inclinare 
poate varia între 45º şi 70º, fără modificări 
substanţiale ale randamentului (max. 5%). Nu 
trebuie să existe deviaţii spre est sau vest mai 
mari de 45° faţă de orientarea spre sud, în cazul 
în care instalaţia este utilizată pentru susţinerea 
instalaţiei de încălzire.

Rotirea tuburilor
Prin rotirea tuburilor vidate ale panoului 
solar, există posibilitatea de a fixa unghiul de 
înclinare al suprafeţei de absorbţie în funcţie de 
tipul utilizării. În mod similar, pentru profilele 
tubulare inferioare este disponibilă o scală cu 
unităţi de 10°. În consecinţă, unghiurile mai mari 
sau mai mici de înclinare a acoperişului pot fi 
compensate, ca şi deviaţiile spre est sau spre 
vest de la orientarea spre sud.

Orientarea spre sud cu un unghi de înclinare 
nefavorabil, pe un acoperiş plan sau înclinat:
Compensarea unghiului de înclinare prin 
montarea transversală a panoului solar (axa 
tubului orientată spre est – vest).
Unghi maxim de rotaţie +/-30°.

Deviaţie de la orientarea spre sud:
Compensarea deviaţiei prin montarea verticală 
cu tuburile orientate spre sud.
Unghi maxim de rotaţie +/-30°.
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Mounting of collector 

Overview of measures
realised with a connecting plate on the 
collector tube and on the base rail. To 
connect the collectors, it is necessary 
to have a space of about 6cm on each 
side. 

A collector field with vacuum tubes, is 
made up of a base module with the 
possibility to connect one temperature 
sensor and with one or more expansion 
modules. 

This applies to different collector fields, 
arranged one on top of the other or one 
next to the other. Mounting always 
starts with a base module. 
The connection of the base module 
with the expansion module and with 
each further expansion module, is 

 Zone [cm] Description 

A Up to max. of 120 Maximum distance between two fixing points (adjacent) 

B 135 - 185 Distance between two fixing points (overlapped) 

C 160 Distance of fixing of the mounting profile (Z profile) 

D 138 - 1104 Length of collector field 

E 7 - 45 Protrusion of the collector field from the first and from the last fixing point  

F 12 Length of collectors tubes connection and of base rail 

Between these two points, all the other 
fixing points are established bearing in 
mind the block distances, the type of 
tile and the position of the connecting 
plates between the collector tubes and 
the base rails. 

Length D of the collector field: 
The length of the collector field is calcu-
lated from the sum of the individual 
lengths of the collectors tubes used. 

Collector length 15 tubes: 138 cm 
Collector length 20 tubes: 184 cm 

The length of the collector field indi-
cates the positions for the first and for 
the last fixing point. 
A protrusion E equal to at least 7 to 
max. 45cm must be taken into account. 

Vertical mounting on slanted roof, flat roof with mounting triangle and horizontal flat roof. Mounting variations: A; 
D. 

Base rail 

Mounting profile Fixing element 

Connection plate for collector tube and base rail 

Edge of roof 

min. 100 cm 

min. 2 rows of tiles 

E 

B 15 E 15 E 20 

D 

A 

C 

B 

F Collector tube 

Temperature  
sensor 

E
dg

e 
of

 ro
of

 

Hooks for roof 

Montarea panoului solar

Prezentare generală a măsurilor
Un câmp de panouri solare cu tuburi vidate 
este compus dintr-un modul de bază 
cu posibilitatea de a conecta un senzor 
de temperatură cu unul sau mai multe 
moduluri de extindere.
Acest lucru este valabil pentru diferite 
câmpuri de panouri solare, poziţionate unul 

deasupra celuilalt sau unul lângă celălalt. 
Montarea începe întotdeauna cu un modul 
de bază.
Conectarea dintre modulul de bază şi cel 
de extindere şi fiecare dintre modulele de 
extindere suplimentare se realizează prin 
intermediul unei plăci de conectare pe 

tubul de colectare şi şina de bază. Pentru 
conectarea panourilor solare, este necesar 
să existe un spaţiu de aproximativ 6 cm de 
fiecare parte.

Montarea verticală pe un acoperiş înclinat, pe un acoperiş plan cu ajutorul unui triunghi de montare sau pe un acoperiş plan 
orizontal. Variante de montare: A; D.

Minim 2 rânduri de ţiglă

Minim 100 cm

Marginea acoperişului

Tub de colectare

Senzor de 
temperatură

M
ar

gi
ne

a 
ac

op
er

iş
ul

ui

Cârlige pentru acoperiş

Profil de montare

Placă de conectare pentru tubul de colectare şi pentru şina de bază

Şină de bază

Element de fixare

Zonă [cm] Descriere 

A Până la max. 120 Distanţă maximă între două puncte de fixare (adiacente)
B 135 - 185 Distanţă între două puncte de fixare (care se suprapun)
C 160 Distanţa de fixare a profilului de montare (profil Z)
D 138 – 1104 Lungimea câmpului de panouri solare
E 7 – 45 Proeminenţa câmpului de panouri solare de la primul şi de la ultimul punct de fixare
F 12 Lungimea conexiunii dintre şina de bază şi tuburile de colectare

Lungimea D a câmpului de panouri 
solare:
Lungimea câmpului de panouri solare se 
calculează pe baza sumei dintre lungimile 
individuale ale tuburilor de colectare 
utilizate.

Lungime panouri solare cu 15 tuburi: 
138 cm
Lungime panouri solare cu 20 tuburi: 
184 cm

Lungimea câmpului de panouri solare 
indică poziţiile primului şi ultimului punct 
de fixare.
Trebuie luată în considerare o proeminenţă 
E cu lungimea de minim 7 şi maxim 45 
cm.
Între aceste două puncte, toate celelalte 
puncte de fixare sunt stabilite ţinând cont 

de distanţele dintre blocuri, de tipul de ţiglă 
şi de poziţia plăcilor de conectare dintre 
şinele de bază şi tuburile de colectare.
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Mounting of collector 

Overview of measures
Position of connecting plates 
The connection between the collector 
tubes and the base rails is carried out 
using a connecting plate. 
 
The length of these connecting plates is 
F = 12 cm. 
 
No fixing element can be mounted in 
the zone of these connecting plates. 
 
The positions of the fixing points must 
be established so that they are on the 
left or on the right, near the connecting 
plates. 

Base modules B 15 /20: 

Modules 15 and B 20 are mounted with 4 
fixing points. 

Expansion modules E 15 and E 20: 

Modules E 15 and E 20 require 4 fixing 
points. 
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Number of connecting points per modules 

F
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Montarea panoului solar

Prezentare generală a măsurilor
Poziţia plăcilor de conectare
Racordul dintre şinele de bază şi tuburile 
de colectare se realizează prin intermediul 
unei plăci de conectare.

Lungimea acestor plăci de conectare este 
F = 12 cm.

Nu poate fi montat niciun element de 
fixare în zona acestor plăci de conectare.

Poziţiile punctelor de fixare trebuie să fie 
stabilite astfel încât să se situeze în stânga 
sau în dreapta, lângă plăcile de conectare.

Numărul de puncte de conectare per modul
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Plăci de conectare Puncte de fixare

Module de bază B 15/20:
Modulele B 15 şi B 20 se montează cu 
ajutorul a 4 puncte de fixare.

Modulele de extindere E 15 şi E 20:
Pentru modulele E 15 şi E 20 sunt necesare 
4 puncte de fixare.
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Mounting of collector 

Overview of measures

E 

A 

D 

C 

B 

Roof edge 

R
oo

f e
dg

e 

min. 
100 cm 

Min. 2 rows of tiles  

Temperature 
sensor 

 
Collector tube 
Base rail 

Mounting profile 

Hooks for roof 
  

Fixing element 

Connecting plate for collector 
and base rail 

Collectors’ fixing element 
as anti-slipping protection 

F 

I H 

G 

Length D of collector field: 
The length of the collector field is calcu-
lated from the amount of the individual 
lengths of the collector tubes used. 
 
Length collector 15 tubes: 138 cm 
Length collector 20 tubes: 184 cm 

The length of the collector field indi-
cates the positions for the first and last 
fixing point. 
A protrusion E equal to at least 7 up 
to a max of 45 cm must be taken into 
account. 
Protrusion G of 14 cm is set with fixing 
element of the collector tube as anti-
slipping protection. 

All other points between these two fix-
ing points, are established taking into 
account the type of tile in case of trans-
versal mounting and the position of the 
connecting plates between the collector 
tubes and the base rail. 

 Zone [cm] Description 

A=B max. 120 Max distance between two fixing points (overlapping) 

C 135 - 168 Distance between two fixing points (adjacent) 

D 138 - 1104 Length of collector field 

E 7 - 45 Protrusion of collector field from last fixing point 

F 12 Length of collector tubes connections and base rail 

G 14 Protrusion of collector field from first fixing point 

H min. 22 Min distance between the fixing point and the external edge of the collector tube 

I min. 15 Min distance between the fixing point and the external point of the base rail 

Dimensions

Transversal mounting on slanted 
roof.
Mounting variation: B 

Montarea panoului solar

Prezentare generală a măsurilor

Minim 
100 cm

Marginea acoperişuluiMinim 2 rânduri de ţiglă

Senzor de 
temperatură

M
ar

gi
ne

a 
ac
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er

iş
ul

ui

Tub de colectare
Şină de bază

Cârlige pentru acoperiş

Element de fixare

Placă de conectare pentru tubul 
de colectare şi pentru şina de 
bază

Profil de montare

Elementul de fixare al 
panourilor solare cu rol de 
protecţie anti-alunecare

Montare transversală pe acoperiş 
înclinat
Varianta de montare: B

Dimensiuni

Zonă [cm] Descriere 

A = B max. 120 Distanţă maximă între două puncte de fixare (care se suprapun)

C 135 – 168 Distanţă între două puncte de fixare (adiacente)

D 138 – 1104 Lungimea câmpului de panouri solare

E 7 – 45 Proeminenţa câmpului de panouri solare de la ultimul punct de fixare

F 12 Lungimea conexiunii dintre şina de bază şi tuburile de colectare

G 14 Proeminenţa câmpului de panouri solare de la primul punct de fixare

H min. 22 Distanţa minimă dintre punctul de fixare şi marginea exterioară a tubului de 
colectare

I min. 15 Distanţa minimă dintre punctul de fixare şi limita exterioară a şinei  de bază

Lungimea D a câmpului de panouri 
solare:
Lungimea câmpului de panouri solare se 
calculează pe baza sumei dintre lungimile 
individuale ale tuburilor de colectare 
utilizate.

Lungime panouri solare cu 15 tuburi:
138 cm
Lungime panouri solare cu 20 tuburi: 
184 cm

Lungimea câmpului de panouri solare 
indică poziţiile primului şi ultimului punct 
de fixare.
Trebuie luată în considerare o proeminenţă 
E cu lungimea de minim 7 şi maxim 45 
cm.
Proeminenţa G de 14 cm este stabilită în 
funcţie de elementul de fixare al tubului 
de colectare cu rol de protecţie anti-

alunecare.
Între aceste două puncte, toate celelalte 
puncte de fixare sunt stabilite ţinând 
cont de tipul de ţiglă, în cazul montării 
transversale şi de poziţia plăcilor de 
conectare dintre şinele de bază şi tuburile 
de colectare.
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Mounting of collector 

Overview of measures
Position of connecting plates 
The connection between the collector 
tubes and the base rails is carried out 
using a connecting plate. 
 
The length of these connecting plates is 
F = 12 cm. 
 
No fixing element can be mounted in 
the zone of these connecting plates. 
 
The positions of the fixing points must 
be established so that they are on the 
left or on the right, near the connecting 
plates. 

FF

F

F

Expansion modules E 15 and E 20: 
Modules E 15 and E 20 require 4 fixing 
points. 

Base modules B 15 and B 20: 
Modules B 15 and B 20 require 4 fixing 
points. 
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Montarea panoului solar

Prezentare generală a măsurilor
Poziţia plăcilor de conectare
Racordul dintre şinele de bază şi tuburile 
de colectare se realizează prin intermediul 
unei plăci de conectare.

Lungimea acestor plăci de conectare este 
F = 12 cm.

Nu poate fi montat niciun element de 
fixare în zona acestor plăci de conectare.

Poziţiile punctelor de fixare trebuie să fie 
stabilite astfel încât să se situeze în stânga 
sau în dreapta, lângă plăcile de conectare.

Modulele de extindere E 15 şi E 20:
Pentru modulele E 15 şi E 20 sunt necesare 
4 puncte de fixare.

Module de bază B 15 şi B 20:
Pentru modulele B 15 şi B 20 sunt necesare 
4 puncte de fixare.

Module de extindere E 20

Module de extindere E 15

Module de bază B 15 /20
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Mounting of collector 

Flat roof - overview 

Variation C: mounting in the open/flat roof with mounting frame with adjustable inclination angle. 

1 

2/3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

18 

19 

20 

13 

14 

Montarea panoului solar

Acoperiş plan – prezentare generală 
Varianta C: montarea pe un suport liber/acoperiş plan cu ajutorul unui cadru de montare cu unghi de înclinare reglabil.
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Mounting of structure 
 

Flat roof - Variation C: Mounting in the open/flat roof with 
mounting frame with adjustable inclination angle 

Establishing the fixing points 
Bearing the following points in mind: 
The collector field should face south. 
The collector field should not be sub-
ject to shadowing. 
The piping must be as short as possi-
ble and led directly to the pump group 
and to the accumulator. 
To reduce the wind loads to a mini-
mum, avoid installing on the roof edge. 
Min distance 1.2 m; greater in higher 
buildings and exposed zones. 
The distance between the fixing points 
is established individually, bearing in 
mind the length of the collector used
(15 tubes = 138 cm, 20 tubes = 184 
cm) and the position of the connecting 
plates between the collector tubes and 
the base rail. Remember that no fixing 
is possible in the collecting plate zone 
(F = 12 cm). 

 
A protrusion of E: from 7 to 45 cm. 
and a max distance of A: up to 120 
cm. must not be exceeded. 
 
The depth of the mounting triangle is: B
= 150 cm 

Preliminary work and roof check 
Check the roof, in particular: 
Tightness and requirement for any 
maintenance work. 
Roof holding capacity. The fixing of the 
mounting frame is established depend-
ing on the roof admissible load. In the 
specific case, static calculations are 
necessary, which also take into ac-
count snow and wind relative loads.   

If the mounting frame is fixed to con-
crete blocks, the covering must be able 
to support a supplementary load of 300 
kg/m². For each collector, concrete 
blocks of 300 kg must be used as load. 
To protect the cover, use mat-type 
protection. 
In case of lower ballast loads, steel 
ropes must be foreseen, anchored to 
stable fixing points. Static calculation is 
necessary. 

In alternative, it is possible to screw, in 
a fixed manner, the mounting frames 
to beams which lean on to supporting 
structures. 
The concrete plates, as well as the 
screws and wedges for fixing the 
mounting frame, are not included in the 
supply batch and must be purchased 
by the customer. 

Base module with expansion module 

Montarea structurii

Acoperiş plan – Varianta C: montarea pe un suport liber/
acoperiş plan cu ajutorul unui cadru de montare cu un unghi de 
înclinare reglabil

Modul de bază cu modul de extindere

Operaţiuni preliminare şi verificarea 
acoperişului
Verificaţi acoperişul, în special:
• Etanşeitatea şi necesitatea efectuării unor 
lucrări de întreţinere.
• Capacitatea portantă a acoperişului. 
Fixarea cadrului de montare se stabileşte 
în funcţie de sarcina admisă pe acoperiş. 
Pentru fiecare caz specific, este necesară 
efectuarea de calcule statice, pentru care se 
iau în considerare sarcinile relative generate 
de zăpadă şi vânt.
• În cazul în care cadrele de montare sunt 

fixate de blocurile de beton, stratul 
superior trebuie să fie capabil să susţină o 
sarcină suplimentară de 300 kg/m². Pentru 
fiecare panou solar, blocurile de beton de 
300 kg trebuie calculate ca sarcină. Pentru 
protejarea stratului superior, utilizaţi 
covoraşe de protecţie.
• În cazul unui balast cu o greutate mai 
mică, trebuie prevăzute cabluri din oţel, 
ancorate de puncte stabile de fixare. Este 
necesară efectuarea unui calcul static.
• Ca alternativă, este posibilă fixarea cu 

şuruburi a cadrelor de montare de grinzile 
care se sprijină pe structurile de susţinere.
• Plăcile de beton, şuruburile şi penele 
cadrului de montare nu sunt incluse în 
setul de livrare şi trebuie achiziţionate de 
client.

Stabilirea punctelor de fixare

Reţineţi următoarele aspecte:
• Câmpul de panouri solare trebuie să fie 
orientat spre sud.
• Câmpul de panouri solare nu trebuie 
situat într-un loc umbrit.
• Tubulatura trebuie să fie cât mai scurtă 
posibil, fiind orientată direct spre grupul de 
pompare şi către boiler.
• Pentru a reduce la minim sarcinile 
generate de vânt, evitaţi instalarea pe 
marginea acoperişului.
• Distanţa minimă 1,2 m; aceasta este mai 
mare pentru clădirile mai înalte şi în zone 
expuse.
• Distanţa dintre punctele de fixare 
este stabilită individual, ţinând cont de 
lungimea panoului solar utilizat (15 tuburi 
= 138 cm, 20 tuburi = 184 cm) şi de poziţia 
plăcilor de conectare dintre şina de bază 
şi tuburile de colectare. Reţineţi că nu este 
posibilă plasarea unui element de fixare în 
zona plăcii de conectare.
(F = 12 cm).
Dimensiunea proeminenţei E: cuprinsă 
între 7 şi 45 cm. şi a distanţei maxime 
A: de până la 120 cm nu trebuie să fie 
depăşite.
Adâncimea triunghiului de montare este: 
B = 150 cm
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 Vertical laying 
angle L M H 
45° 2* 34 162 
40° 41 34 149 
35° 56 34 133 
30° 66** 34 117 

* Flush with the profile extremity 
** Stroke 

Mounting of structure 
 

Flat roof - Variation C: Mounting in the open/flat roof with 
mounting frame with adjustable inclination angle 

Open the mounting triangles 
Open the mounting triangles and ad-
just the inclination angle by moving 
the nut along the horizontal profile. 
Optimum angle all year round to heat 
sanitary water: 45° = vertical position 
at extremity of profile. 
Screw the mounting triangles to the 
concrete blocks or to the beams. The 
longer side corresponds to the in-
clined plane for the collectors. The 
mounting triangles must be perfectly 
aligned. 

Pre-arrange the diagonal bracing 
From time to time, two mounting 
frames are reinforced diagonally with 
bracing. 

Pre-arrange the fixing elements 
Hook the fixing element for the collec-
tors on the mounting frame and align it 
flush on the upper extremity of the 
mounting frame. By pressing on the 
screw, the fixing element is locks.  
Hook the fixing element for the base 
rail at a distance of 173 cm from the 
fixing element for the collector tube. 
By pressing on the screw, the fixing 
element locks. Fix it on the nut with 2-
3 turns, do not tighten. 

 
Check 
After mounting all fixing elements, 
check their height and position. All fix-
ing elements must be aligned. 

Montarea structurii

Acoperiş plan – Varianta C: montarea pe un suport liber/
acoperiş plan cu ajutorul unui cadru de montare cu unghi de 
înclinare reglabil

Dispunere verticală

unghi

* La acelaşi nivel cu extremitatea 
profilului
** Linie de demarcaţie

Deschiderea triunghiurilor de montare 
• Deschideţi triunghiurile de montare şi 
reglaţi unghiul de înclinare deplasând 
piuliţa de-a lungul profilului orizontal.
Unghiul optim pentru toată durata anului 
pentru prepararea apei calde menajere: 45° 
= poziţie verticală la extremitatea profilului.
• Fixaţi cu şuruburi triunghiurile de montare 
de blocurile de beton sau de grinzi. Latura 
mai lungă corespunde planului inclinat al 
panourilor solare. Triunghiurile de montare 
trebuie aliniate perfect.

Pre-aranjarea suportului diagonal 
• Din când în când, două cadre de montare 
sunt ranforsate pe diagonală cu ajutorului 
unui suport.

Pre-aranjarea elementelor de fixare
• Prindeţi elementul de fixare al panourilor 
solare de cadrul de montare şi aliniaţi-l 
cu extremitatea superioară a cadrului de 
montare. Apăsând pe şurub, elementul de 
fixare se blochează.
• Prindeţi elementul de fixare pentru şina de 
bază la o distanţă de 173 cm de elementul 
de fixare pentru tubul de colectare.
Dacă apăsaţi şurubul, elementul de fixare 
se blochează. Fixaţi-l pe piuliţă rotindu-l de 
2- 3 ori, nu-l strângeţi.

Verificare
După montarea tuturor elementelor de 
fixare, verificaţi înălţimea şi poziţia acestora. 
Toate elementele de fixare trebuie să fie 
aliniate.
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Mounting of collector 

Flat roof - overview 

Variation D: 
Mounting horizontal flat roof with mounting frames without adjustable inclination angle 
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Montarea panoului solar

Acoperiş plan – Prezentare generală
Varianta D: montarea orizontală pe acoperiş plan cu ajutorul unor cadre de montare fără unghi de înclinare 
reglabil
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Preliminary work and roof check 
Check the roof, in particular: 
Tightness and requirement for any 
maintenance work. 
Roof holding capacity. The fixing of the 
mounting frame is established depend-
ing on the roof admissible load. In the 
specific case, static calculations are 
necessary, which also take into ac-
count snow and wind relative loads.   

Establishing the fixing points 
Bearing the following points in mind: 
 
The alignment of the collector field 
must face south, meaning the tubular 
axle must extend in east/west direc-
tion. 
The collector field should not be sub-
ject to shadowing. 
The piping must be as short as pos-
sible and led directly to the pump 
group and to the accumulator. 
To reduce the wind loads to a mini-
mum, avoid installing on the roof 
edge. Minimum distance: 1.2 m; 
greater in higher buildings and ex-
posed zones. 
The distance between the fixing 
points is established individually, 
bearing in mind the length of the col-
lector used (15 tubes = 138 cm and 
20 tubes = 184 cm) and the position 
of the connecting plates between the 
collector tubes and the base rail. 
Ensure that no fixing is possible in 
collecting plate zone F = 12 cm.  
 
Protrusion E: from 7 to 45 cm and 
maximum distance A: of 120 cm 
must not be exceeded. 
 
The distance of the supports is: 
B = from 194 to 160 cm 

In alternative, it is possible to screw, in 
a fixed manner, the mounting frames 
to beams which lean on to supporting 
structures. 
The concrete plates, as well as the 
screws and wedges for fixing the 
mounting frame, are not included in the 
supply batch and must be purchased 
by the customer. 

Mounting of structure 
 
 
Flat roof - Variation D: Mounting in the open/flat roof with 
mounting frame without adjustable inclination angle 

F

south 

D

E

A
B

Base module with expansion module 

As with this type of fixing the resulting 
wind loads are very low (the horizontal 
collector vacuum tubes do not offer 
any gripping surface for the wind), fix-
ing on concrete tiles on sale with a 
side length of about 45cm and a thick-
ness of about 5cm is sufficient. How-
ever, the individual tiles must not ex-
ceed a weight of 20 kg. Therefore, the 
roof must support a supplementary 
load of about 50 kg/m². To Project the 
cover use mat-type protection. 

Montarea structurii

Acoperiş plan – Varianta D: montarea pe un suport liber/
acoperiş plan cu ajutorul unui cadru de montare fără unghi de 
înclinare reglabil
Operaţiuni preliminare şi verificarea 
acoperişului
Verificaţi acoperişul, în special:
• Etanşeitatea şi necesitatea efectuării unor 
lucrări de întreţinere.
• Capacitatea portantă a acoperişului. 
Fixarea cadrului de montare se stabileşte 
în funcţie de sarcina admisă pe acoperiş. 
Pentru fiecare caz specific, este necesară 
efectuarea de calcule statice, pentru care se 
iau în considerare sarcinile relative generate 

de zăpadă şi vânt.
• Deoarece în cazul acestui tip de fixare 
sarcinile generate de vând sunt foarte 
reduse (tuburile vidate ale panoului 
solar orizontal nu reprezintă o suprafaţă 
aderentă pentru vânt), fixarea pe plăcile 
din beton din comerţ, cu o lungime de 
aproximativ 45 cm şi cu o grosime de 
aproximativ 5 cm este suficientă. Totuşi, 
greutatea fiecărei plăci de beton nu trebuie 
să depăşească 20 kg. Astfel, acoperişul 

trebuie să suporte o sarcină suplimentară 
de 50 kg/m2. Pentru a proteja stratul de 
acoperire, utilizaţi covoraşe de protecţie.
• Ca alternativă, este posibilă fixarea cu 
şuruburi a cadrelor de montare de grinzile 
care se sprijină pe structurile de susţinere.
• Plăcile de beton, şuruburile şi penele 
cadrului de montare nu sunt incluse în setul 
de livrare şi trebuie achiziţionate de client.

Stabilirea punctelor de fixare
Reţineţi următoarele aspecte:

• Câmpul de panouri solare aliniate trebuie 
să fie orientat spre sud, ceea ce înseamnă 
că axa tubulară trebuie să fie orientată pe 
direcţia est-vest.
• Câmpul de panouri solare nu trebuie 
situat într-un loc umbrit.
• Tubulatura trebuie să fie cât mai scurtă 
posibil, fiind orientată direct spre grupul de 
pompare şi către boiler.
• Pentru a reduce la minim sarcinile 
generate de vânt, evitaţi instalarea pe 
marginea acoperişului. Distanţa minimă 1,2 
m; aceasta este mai mare pentru clădirile 
mai înalte şi în zone expuse.
• Distanţa dintre punctele de fixare 
este stabilită individual, ţinând cont de 
lungimea panoului solar utilizat (15 tuburi 
= 138 cm, 20 tuburi = 184 cm) şi de poziţia 
plăcilor de conectare dintre şina de bază 
şi tuburile de colectare. Reţineţi că nu este 
posibilă plasarea unui element de fixare în 
zona plăcii de conectare. F = 12 cm.

Dimensiunea proeminenţei E: cuprinsă 
între 7 şi 45 cm şi a distanţei maxime A: de 
până la 120 cm nu trebuie să fie depăşite.
Distanţa dintre suporturi este: 
B = între 194 şi 160 cm

sudModul de bază cu modul de extindere
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Mounting of structure 
 
 
Flat roof - Variation D: Mounting in the open/flat roof with 
mounting frame without adjustable inclination angle 

Installation of the mounting profiles 
Fix the mounting profiles on the con-
crete plates with relative screws, 
washers and wedges. 
To obtain a greater distance from the 
cover, double threaded screws can be 
used for fixing the mounting profiles, 
with thickness corresponding to the 
concrete plates.  

 
 

Pre-arrange the fixing elements 
Hook the fixing element for the collec-
tor tube on the mounting profile and 
align it flush with the extremity of the 
mounting profile. By pressing on the 
screw, the fixing element locks. 
Hook and align the fixing element for 
the base rail flush on the opposite 
extremity of the fixing profile. By 
pressing on the screw, the fixing ele-
ment locks. Lock the fixing element on 
the nut with 2-3 turns , do not tighten. 

 
 
Check 
After having mounting all fixing ele-
ments, check their position. All fixing 
elements must be aligned. The profiles 
must be parallel between them. 

Montarea structurii

Acoperiş plan – Varianta D: montarea pe un suport liber/
acoperiş plan cu ajutorul unui cadru de montare fără unghi de 
înclinare reglabil

Instalarea profilelor de montare 
• Fixaţi profilele de montare pe plăcile de 
beton cu ajutorul şuruburilor, şaibelor şi 
penelor corespunzătoare.
• Pentru a obţine o distanţă mai mare faţă 
de stratul superior, pentru fixarea profilelor 
de montare pot fi utilizate şuruburi cu filet 
dublu, care au o grosime adecvată pentru 
plăcile de beton.

Pre-aranjarea elementelor de fixare
• Prindeţi elementul de fixare al tubului de 
colectare de profilul de montare şi aliniaţi-l 
la acelaşi nivel cu extremitatea superioară 
a cadrului de montare. Apăsând pe şurub, 
elementul de fixare se blochează.
• Prindeţi şi aliniaţi elementul de fixare 
pentru şina de bază pe extremitatea opusă 
a profilului de fixare.
Apăsând pe şurub, elementul de fixare se 
blochează. Fixaţi-l pe piuliţă rotindu-l de 
2- 3 ori, nu-l strângeţi.

Verificare
După montarea tuturor elementelor de 
fixare, verificaţi poziţia acestora. Toate 
elementele de fixare trebuie să fie aliniate. 
Profilele trebuie să fie paralele unele faţă 
de altele.
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Mounting of collector 

Tiled roof, overview variation A: 
Mounting vertical slanted roof 

7 

6 

2/3 

1 

10 

11 

4 

15 

16 

17 

13 

14 

5 

Montarea panoului solar

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei A:
Montarea verticală pe acoperiş înclinat
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Mounting of collector 

Tiled roof, overview variation A: 
Mounting vertical slanted roof 

Preliminary work and roof check 
Check the roof, in particular: 
 
Tightness and requirement for any 
maintenance work. 
Replace broken tiles in mounting point; 
once the collectors are mounted, the 
tiles are no longer accessible. 
 
Roof holding capacity 
Check that the cover is able to support 
a supplementary load of 25 kg/m2. 

State of trusses. 
Check that the trusses are in a good 
state in order to guarantee a safe fixing 
of the hooks for roofs. If need be, re-
place the trusses, choose another fix-
ing place or supplementary fixing 
places, so that the hooks for roofs re-
main perfectly anchored in the trusses 
even in case of wind. 

Safety preliminary operations 
In mounting slanted roofs, the following 
accident prevention rules must be com-
plied with in force of the association of 
categories and the DIN-VDE rules. Pro-
tections against eventual falls from a 
height of 3m on slanted roofs of over 
20° up to 60° are required. It is recom-
mended to fix a safety hook for roof in 
the suitable point. As protection against 
eventual falls, scaffolding and protec-
tive wall are suitable. 

Establish the fixing points bearing in 
mind the following points: 

The collector point must be, as much 
as possible, free from shading. 
The piping must be as short as possi-
ble and led directly to the pump group 
and heat accumulator. 
To keep the wind load as low as pos-
sible and to keep the collector field 
accessible all round, fixing is not car-
ried out directly on the roof edge. 
Minimum distance: 1.0 m; greater in
high buildings and exposed zones. 
The distance from the chimney pot id 
equal to at least two rows of tiles. 
The distance between the fixing points 
is established individually bearing in 
mind the length of the collector tube 
used (15 tubes = 138 cm and 20 
tubes = 184 cm) and the position of 
the connecting plates between the 
collector tube and the base rails. En-
sure that no fixing is possible in con-
necting plate zone F = 12 cm. 
Protrusion E: from 7 to 45 cm and a 
maximum distance A: up to 120 cm 
must not be exceeded. 

 
The distance between the overlapping 
fixing points is: B = from 135 to 185 
cm 

Base module 
with expansion 
module 

F

 
Min. 2 rows 

Min. 1 m 

Montarea panoului solar

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei A:
Montarea verticală pe acoperiş înclinat

Minim 2 rânduri
Minim 1 m

Modul de bază cu 
modul de extindere

Operaţiuni preliminare şi verificarea 
acoperişului
Verificaţi acoperişul, în special:
• Etanşeitatea şi necesitatea efectuării unor 
lucrări de întreţinere.
• Înlocuiţi ţiglele sparte din zona de 
montare, deoarece după montarea 
panourilor solare, accesul la acestea nu mai 
este posibil.  
Capacitatea portantă a acoperişului. 
• Verificaţi dacă învelitoarea acoperişului 
poate suporta o sarcină suplimentară de 25 
kg/m2. 

Starea fermelor de acoperiş
• Verificaţi dacă fermele de acoperiş sunt 
în stare bună pentru a garanta o fixare 
sigură a cârligelor pentru acoperiş. Dacă 
este necesar, înlocuiţi fermele de acoperiş, 
alegeţi alt loc pentru montare sau locuri 
suplimentare pentru instalare, astfel 
încât cârligele pentru acoperiş să rămână 
perfect ancorate în fermele de acoperiş 
chiar şi în condiţii de vânt puternic.

Măsuri de siguranţă preliminare 
În timpul montării pe acoperişuri înclinate, 
trebuie respectate următoarele reguli de 
prevenire a accidentelor privind diferite 
categorii de riscuri, precum şi regulile 
DIN-VDE. Este necesară utilizarea unor 
echipamente de protecţie împotriva 
căderii de la o înălţime de 3 m de pe 
acoperişuri înclinate la un unghi cuprins 
între 20° şi 60°.
Se recomandă fixarea unui cârlig de 
siguranţă pentru acoperiş într-un punct 
adecvat. Ca protecţie împotriva unei 
eventuale căderi, sunt adecvate schelele şi 
un perete de protecţie.

Stabilirea punctelor de fixare
Reţineţi următoarele aspecte:
• Câmpul de panouri solare nu trebuie 
situat într-un loc umbrit, în măsura în care 
acest lucru este posibil.
• Tubulatura trebuie să fie cât mai scurtă 
posibil, fiind orientată direct spre grupul de 
pompare şi către boiler.
• Pentru a reduce la minim sarcinile 
generate de vânt şi pentru a asigura 
accesul la câmpul de panouri solare din 
orice direcţie, acesta nu trebuie instalat pe 
marginea acoperişului. Distanţa minimă 
1,0 m; aceasta este mai mare pentru 
clădirile mai înalte şi în zone expuse.
• Distanţa faţă de coşul de fum trebuie să 
fie de minim două rânduri de ţigle.
• Distanţa dintre punctele de fixare 
este stabilită individual, ţinând cont de 
lungimea panoului solar utilizat (15 tuburi 
= 138 cm, 20 tuburi = 184 cm) şi de poziţia 
plăcilor de conectare dintre şina de bază 
şi tuburile de colectare. Reţineţi că nu este 
posibilă plasarea unui element de fixare în 
zona plăcii de conectare. F = 12 cm.

Dimensiunea proeminenţei E: cuprinsă 
între 7 şi 45 cm şi a distanţei maxime 
A: de până la 120 cm nu trebuie să fie 
depăşite.
Distanţa dintre punctele de fixare 
suprapuse este: B = între 135 şi 185 cm
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Mounting of structure 

Tiled roof, overview variation A: 
Mounting vertical slanted roof 

Fix the base plate 
Fix the base plate with two screws 
adapted directly to the truss bearing in 
mind the following points: 

The base plate rests on the whole 
width of the truss
The bracket must be on the edge of 
a tile undercut. If necessary, move 
the bracket 
Mounting is parallel to the tiles 
Use a 6mm point for wood to make 
the holes in the truss. 

 
 
 
 
Adjust the height of the hook for 
roofs 

Adjust the height of the hook for roofs 
so that the bracket rests well on the 
tiles. 
Tighten all screws. 

Adapt and lay the tiles 
Eliminate all unwanted relief/teeth of 
the tiles with a sander.  
Reallocate the tiles and check the 
correct position. 

Position the Z profiles 
Rotate the Z profiles by 90°. 
Set the distance between the Z pro-
files on a value equal to 160 cm and 
screw. 

 
 
 

Insert the fixing profile on to the Z 
profiles and set a protrusion of the 
mounting profile on the Z profile 
higher than 10 cm. Check the align-
ment with the roof cover and tighten 
the screws. 

Montarea structurii

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei A:
Montarea verticală pe acoperiş înclinat

Fixarea plăcii de bază
Fixaţi placa de bază cu ajutorul a două 
şuruburi prinse direct de ferma de acoperiş, 
ţinând cont de următoarele aspecte:
• Placa de bază se sprijină pe toată lăţimea 
fermei de acoperiş
• Suportul trebuie să se afle la marginea 
spaţiului gol de pe partea inferioară a 
unei ţigle. Dacă este necesar, deplasaţi 
suportul 
• Montajul trebuie realizat paralel cu ţiglele
• Pentru a găuri ferma de acoperiş, utilizaţi 
un burghiu de 6 mm pentru lemn.

Reglarea înălţimii cârligului pentru 
acoperiş
• Reglaţi înălţimea cârligului pentru 
acoperiş astfel încât suportul să se sprijine 
ferm pe ţigle.
• Strângeţi toate şuruburile.

Adaptarea şi montarea ţiglelor
• Eliminaţi toate elementele în relief ale 
ţiglelor cu ajutorul unei maşini de şlefuit. 
• Montaţi ţiglele la loc şi verificaţi dacă 
poziţia acestora este corectă.

Poziţionarea profilelor Z
• Rotiţi profilele Z la 90°.
• Profilele Z trebuie poziţionate la o distanţă 
de 160 cm unele de altele şi fixate cu 
şuruburi.

• Introduceţi profilul de montare în profilele 
Z, astfel încât marginea profilului de 
montare să depăşească marginea profilului 
Z cu cel puţin 10 cm. Verificaţi alinierea 
cu învelitoarea acoperişului şi strângeţi 
şuruburile.
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Mounting of structure 

Tiled roof, overview variation A: 
Mounting vertical slanted roof 

Pre-arrange the fixing elements 
Hook the fixing element for the collec-
tor tube on the mounting profile and 
align it flush with the extremity of the 
mounting profile. By pressing on the 
screw, the fixing element locks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hook and align the fixing element for 
the base rail on the lower extremity of 
the fixing profile. By pressing on the 
screw, the fixing element locks. Fix 
the fixing element on the nut with 2-3 
turns. Do not tighten. 

 

Check 
After having fixed all the fixing ele-
ments, check their height and position. 
All fixing elements must be aligned. 
The fixing elements and the profiles 
must extend parallel between them and 
perpendicularly to the roof cover. If 
alignments are required, they can be 
carried out by sliding the Z profiles. For 
this purpose, loosen screws of the Z 
profiles on the fixing bracket and align 
the mounting unit. Subsequently tighten 
the screws again. 

Montarea structurii

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei A:
Montarea verticală pe acoperiş înclinat

Pre-aranjarea elementului de fixare
• Prindeţi elementul de fixare a tubului de 
colectare pe profilul de montare şi aliniaţi-l 
la acelaşi nivel cu extremitatea acestuia. 
Apăsând pe şurub, elementul de fixare se 
blochează.

• Prindeţi şi aliniaţi elementul de fixare 
pentru şina de bază cu marginea inferioară 
a profilului de fixare. Apăsând pe şurub, 
elementul de fixare se blochează. Fixaţi-l 
pe piuliţă şi rotiţi-l de 2 -3 ori. Nu-l 
strângeţi.

Verificare
După montarea tuturor elementelor 
de fixare, verificaţi înălţimea şi poziţia 
acestora. Toate elementele de fixare 
trebuie să fie aliniate. Elementele de fixare 
şi profilele trebuie să poziţionate paralel 
unele faţă de altele şi perpendicular pe 
acoperiş. Dacă sunt necesare alinieri, 
acestea pot fi efectuate prin glisarea 
profilelor Z. În acest scop, slăbiţi şuruburile 
profilelor Z pe suportul de fixare şi aliniaţi 
unitatea de montare. Apoi strângeţi din 
nou şuruburile.
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Mounting of collector 

Tiled roof, overview variation B: 
Mounting transversal slanted roof 

1 

7 

10 

11 

2/3 

6 

15 
16 

4 

13 

17 

14 

5 

Montarea panoului solar

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei B:
Montarea transversală pe acoperiş înclinat
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Base module with expansion module 
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Mounting of structure 
 
  
Tiled roof, overview variation B: 
Mounting transversal slanted roof 

Preliminary work and roof check 
Check the roof, in particular: 
 
Tightness and requirement for any 
maintenance work. 
Replace broken tiles in mounting point; 
once the collectors are mounted, the 
tiles are no longer accessible. 
 
Roof holding capacity 
Check that the cover is able to support 
a supplementary load of 25 kg/m2. 

State of trusses. 
Check that the trusses are in a good 
state in order to guarantee a safe fixing 
of the hooks for roofs. If need be, re-
place the trusses, choose another fix-
ing place or supplementary fixing 
places, so that the hooks for roofs re-
main perfectly anchored in the trusses 
even in case of wind. 

Safety preliminary operations 
In mounting slanted roofs, the following 
accident prevention rules must be com-
plied with in force of the association of 
categories and the DIN-VDE rules. Pro-
tections against eventual falls from a 
height of 3m on slanted roofs of over 
20° up to 60° are required. It is recom-
mended to fix a safety hook for roof in 
the suitable point. As protection against 
eventual falls, scaffolding and protec-
tive wall are suitable. 

min. 3 
file 

A = B 
D 

E 

min. 1 m 

G 

C 

F 

 

Establish the fixing points bearing in 
mind the following points: 

The collector point must be, as much 
as possible, free from shading. 
The piping must be as short as possi-
ble and led directly to the pump group 
and heat accumulator. 
To keep the wind load as low as pos-
sible and to keep the collector field 
accessible all round, fixing is not car-
ried out directly on the roof edge. 
Minimum distance: 1.0 m; greater in
high buildings and exposed zones. 
The distance from the chimney pot id 
equal to at least two rows of tiles. 
The distance between the fixing points 
is established individually bearing in 
mind the length of the collector tube 
used (15 tubes = 138 cm and 20 
tubes = 184 cm) and the position of 
the connecting plates between the 
collector tube and the base rails. En-
sure that no fixing is possible in con-
necting plate zone F = 12 cm. 
 
Lower protrusion is G = 14 cm and 
must be set with the fixing element 
of the collector tube as anti-slipping 
protection. 
 
The upper protrusion must be within 
the interval E: from 7 to 45 cm and a 
maximum distance A = B: up to 120 
cm. 

 
The distance between the adjacent 
fixing points is: C = from 135 to 168 
cm 

Montarea structurii

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei B:
Montarea transversală pe acoperiş înclinat

Minim 3 
rânduri

Operaţiuni preliminare şi verificarea 
acoperişului
Verificaţi acoperişul, în special:

• Etanşeitatea şi necesitatea efectuării unor 
lucrări de întreţinere.
• Înlocuiţi ţiglele sparte din zona de 
montare, deoarece după montarea 
panourilor solare, accesul la acestea nu mai 
este posibil.  

Capacitatea portantă a acoperişului. 
• Verificaţi dacă învelitoarea acoperişului 

poate suporta o sarcină suplimentară de 
25 kg/m2. 

Starea fermelor de acoperiş
• Verificaţi dacă fermele de acoperiş sunt 
în stare bună pentru a garanta o fixare 
sigură a cârligelor pentru acoperiş. Dacă 
este necesar, înlocuiţi fermele de acoperiş, 
alegeţi alt loc pentru montare sau locuri 
suplimentare pentru instalare, astfel 
încât cârligele pentru acoperiş să rămână 
perfect ancorate în fermele de acoperiş 
chiar şi în condiţii de vânt puternic.

Măsuri de siguranţă preliminare 
În timpul montării pe acoperişuri înclinate, 
trebuie respectate următoarele reguli de 
prevenire a accidentelor privind diferite 
categorii de riscuri, precum şi regulile 
DIN-VDE. Este necesară utilizarea unor 
echipamente de protecţie împotriva 
căderii de la o înălţime de 3 m de pe 
acoperişuri înclinate la un unghi cuprins 
între 20° şi 60°.
Se recomandă fixarea unui cârlig de 
siguranţă pentru acoperiş într-un punct 
adecvat. Ca protecţie împotriva unei 
eventuale căderi, sunt adecvate schelele şi 
un perete de protecţie.

Stabilirea punctelor de fixare
Reţineţi următoarele aspecte:
• Câmpul de panouri solare nu trebuie 
situat într-un loc umbrit, în măsura în care 
acest lucru este posibil.
• Tubulatura trebuie să fie cât mai scurtă 
posibil, fiind orientată direct spre grupul de 
pompare şi către boiler.
• Pentru a reduce la minim sarcinile 
generate de vânt şi pentru a asigura 
accesul la câmpul de panouri solare din 
orice direcţie, acesta nu trebuie instalat pe 
marginea acoperişului. Distanţa minimă 
1,0 m; aceasta este mai mare pentru 
clădirile mai înalte şi în zone expuse.
• Distanţa faţă de coşul de fum trebuie să 
fie de minim două rânduri de ţigle.
• Distanţa dintre punctele de fixare 
este stabilită individual, ţinând cont de 
lungimea panoului solar utilizat (15 tuburi 
= 138 cm, 20 tuburi = 184 cm) şi de poziţia 
plăcilor de conectare dintre şina de bază 
şi tuburile de colectare. Reţineţi că nu este 
posibilă plasarea unui element de fixare în 
zona plăcii de conectare. F = 12 cm.

Dimensiunea proeminenţei inferioare 
este de G= 14 cm şi trebuie prinsă 
cu elementul de fixare al tubului de 
colectare ca protecţie anti-alunecare.
Dimensiunea proeminenţei superioare 
trebuie să fie E: cuprinsă între 7 şi 45 cm 
şi distanţa maximă A = B: de până la 120 
cm.

Distanţa dintre punctele de fixare 
adiacente este: C = între 135 şi 168 cm

Modul de bază cu modul de extindere
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Mounting of structure 
 
  
Tiled roof, overview variation B: 
Mounting transversal slanted roof 

Fix the base plate 
Fix the base plate with two screws 
adapted directly to the truss bearing in 
mind the following points: 

The base plate rests on the whole 
width of the truss
The bracket must be on the edge of 
a tile undercut. If necessary, move 
the bracket 
Mounting is parallel to the tiles 
Use a 6mm point for wood to make 
the holes in the truss. 

 
 
 
 
Adjust the height of the hook for 
roofs 

Adjust the height of the hook for roofs 
so that the bracket rests well on the 
tiles. 
Tighten all screws. 

Adapt and lay the tiles 
Eliminate all unwanted relief/teeth of 
the tiles with a sander.  
Reallocate the tiles and check the 
correct position. 

Position the Z profiles 
Position and fix the Z profiles so that 
they all have the same distance K 
from the tile underneath. The Z pro-
files must all have the same direction. 
It is possible to direct them upwards 
or downwards . 

Fix the profile to the hooks for roof 
Fix the profile to the hooks for roof by 
pressing upwards in the Pressix block. 
Keep to the minimum requested 
protrusions 
H = 22 cm for mounting of collector 
tube and  
I = 15 cm for mounting of the base 
rail. 
Align the profile to the row of tiles and 
screw. 

 
  

K

Montarea structurii

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei B:
Montarea transversală pe acoperiş înclinat

Fixarea plăcii de bază
Fixaţi placa de bază cu ajutorul a două 
şuruburi prinse direct de ferma de acoperiş, 
ţinând cont de următoarele aspecte:
• Placa de bază se sprijină pe toată lăţimea 
fermei de acoperiş
• Suportul trebuie să se afle la marginea 
spaţiului gol de pe partea inferioară a 
unei ţigle. Dacă este necesar, deplasaţi 
suportul 
• Montajul trebuie realizat paralel cu ţiglele
• Pentru a găuri ferma de acoperiş, utilizaţi 
un burghiu de 6 mm pentru lemn.

Reglarea înălţimii cârligului pentru 
acoperiş
• Reglaţi înălţimea cârligului pentru 
acoperiş astfel încât suportul să se sprijine 
ferm pe ţigle.
• Strângeţi toate şuruburile.

Adaptarea şi montarea ţiglelor
• Eliminaţi toate elementele în relief ale 
ţiglelor cu ajutorul unei maşini de şlefuit. 
• Montaţi ţiglele la loc şi verificaţi dacă 
poziţia acestora este corectă.

Poziţionarea profilelor Z
• Poziţionaţi şi fixaţi profilele Z astfel încât 
între ţiglele de dedesubt şi toate profilele 
să existe aceeaşi distanţă K. Toate profilele 
Z trebuie să fie orientate în aceeaşi direcţie. 
Acestea pot fi direcţionate în sus sau în jos.

Fixarea profilului de cârligele pentru 
acoperiş

• Fixaţi profilul de cârligele pentru acoperiş 
apăsând în sus sistemul de blocare Pressix. 
Respectaţi dimensiunile minime necesare 
pentru proeminenţe
H = 22 cm pentru montarea tubului de 
colectare 
I = 15 cm pentru montarea şinei de bază
 
• Aliniaţi profilului cu rândul de ţigle şi 
strângeţi şuruburile.
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Mounting of structure 
 
  
Tiled roof, overview variation B: 
Mounting transversal slanted roof 

 B = 2.5 cm 
 A = 7 cm 

Pre-arrange the fixing elements 
Start with the fixing elements which 
lock the collector tube and base rail as 
anti-slipping protection. For this pur-
pose, remove the tightening profile of 
the fixing element, in this case it is not 
necessary, and reconnect the screw 
and washer with Pressix.

Insert and screw the safety element 
for the collector tube on the lower fix-
ing profile with an angle of 90° and at 
a distance A by pressing on the 
screw. 
Insert and screw the safety element 
for the base rail on the lower mounting 
profile with an angle of 90° ant at a 
distance B by pressing on the 
screw. 

Hook the fixing element for the collec-
tor tube on the mounting profile and 
align it flush on the upper extremity of 
the mounting profile. By pressing on 
the screw, the fixing element locks. 
Hook and align the fixing element for 
the base rail flush on the lower ex-
tremity of the fixing profile. By press-
ing on the screw, the fixing element 
locks. Lock the fixing element on the 
nut with 2-3 turns, do not tighten. 

 
 
 

All other fixing elements for the collec-
tor tube and base rail are fixed as 
described above, at the beginning and 
end of the mounting profile. 

 

Check 
After having fixed all the fixing ele-
ments, check their height and position. 
All fixing elements must be aligned. 
The fixing elements and the profiles 
must extend parallel between them and 
perpendicularly to the roof cover. If 
alignments are necessary, these can 
be carried out by sliding the mounting 
profiles on the Z profile. For this pur-
pose, loosen the upper twisting on the 
Z profile of the mounting profile, and 
align the mounting unit. Subsequently 
fix the twisting again.  

Montarea structurii

Acoperiş cu ţiglă – Prezentare generală a variantei B:
Montarea transversală pe acoperiş înclinat

Pre-aranjarea elementelor de fixare
• Începeţi cu elementele de fixare care 
blochează şina de bază şi tubul de 
colectare, servind ca protecţie anti-
alunecare. În acest scop, îndepărtaţi 
profilul de strângere al elementului de 
fixare, în cazul ilustrat nu este necesar, 
şi fixaţi la loc şurubul şi şaiba cu ajutorul 
sistemului Pressix.
• Introduceţi şi înşurubaţi elementul de 
siguranţă al tubului de colectare pe profilul 
de fixare inferior la un unghi de 90° şi la 
distanţa A apăsând pe şurub.
• Introduceţi şi înşurubaţi elementul de 
siguranţă al tubului de colectare pe profilul 
de fixare inferior la un unghi de 90° şi la 
distanţa B apăsând pe şurub.

• Prindeţi elementul de fixare a tubului de 
colectare pe profilul de montare şi aliniaţi-l 
la acelaşi nivel cu extremitatea superioară 
a acestuia. Apăsând pe şurub, elementul 
de fixare se blochează. 
• Prindeţi şi aliniaţi elementul de fixare 
pentru şina de bază cu marginea inferioară 
a profilului de fixare. Apăsând pe şurub, 
elementul de fixare se blochează. Fixaţi-l 
pe piuliţă şi rotiţi-l de 2 -3 ori. Nu-l 
strângeţi.

• Toate celelalte elemente de fixare ale 
tubului de colectare şi şinei de bază sunt 
prinse conform procedurii descrise mai 
sus la cele două capete ale profilului de 
montare.

Verificare
După montarea elementelor de fixare, 
verificaţi înălţimea şi poziţia acestora. Toate 
elementele de fixare trebuie să fie aliniate. 
Elementele de fixare şi profilele trebuie să 
poziţionate paralel unele faţă de altele şi 
perpendicular pe acoperiş.
Dacă sunt necesare alinieri, acestea pot 
fi efectuate prin glisarea profilelor de 
montare pe profilul Z. În acest scop, slăbiţi 
şuruburile profilelor Z al profilului de 
montare şi aliniaţi unitatea de montare. 
Apoi strângeţi din nou şuruburile.
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Mounting of collector 

Collector tube and base rail 
(Preparation of collector tubes and base rails) 

Required tools: 
2 Open-end spanners with opening 30 
1 spanner with variable opening  
+1 Open-end spanner with opening 32 
+1 Open-end spanner with opening 27 
+1 Open-end spanner (o socket) with 
opening 13 
Spanner for deareator . 

Read the series numbers. 
Read the series numbers of the collec-
tor tubes and report them in the com-
missioning report. 

Preparation of collector tubes 
Check that the position of the flat seals 
on the connections is correct. 

Collector attachment and connec-
tion:
Base module: in case of diagonal 
attachment, fix the joint straight on the 
return (COLD) and the end caps with 
vent on flow (HOT). On the other side, 
fix the two compensating devices as 
hydraulic connection to the down-
stream collector tube. 

Keep the joint on the collector tube 
locked with a second key! Ensure 
the collector tube does not rotate. 
 
In case of unilateral joint, fix the two 
twistings straight on the flow (HOT) and 
return (COLD) on one side of the base 
module. 

Expansion module 
Fix the two compensating devices as 
connecting joint to the downstream 
collector tube. 
For a further expansion module, in case 
of diagonal piping, fix the connecting 
joint upright to the flow (HOT) and the 
return end caps (COLD), or, in case of 
unilateral joint, both the end caps. 

Keep the joint on the collector tube 
locked with a second key! Ensure 
the collector tube does not rotate. 

Connecting plates housing 
Fix the connecting plate of the collector 
tube to fix the downstream collector 
tube. Hook the connecting plate. En-
sure that the hook is correctly applied 
on the housing of the collector tube. 
Slide one of the two tightening plates 
on the base of the collector tube and 
screw it. The second tightening plate 
remains free to fix the downstream col-
lector tube. 

Connecting plate base rails 
Fix the base rail connecting plate on 
the base rail for the base module and 
also for each further expansion module, 
except for the last. Hook the connecting 
plate. Ensure that the hook is correctly 
applied on the housing of the base rail. 
Slide one of the two tightening plates 
on the base rail and screw it. The sec-
ond tightening plate remains free to fix 
the downstream base rail. 

Montarea panoului solar

Tubul de colectare şi şina de bază 
(Pregătirea tuburilor de colectare şi a şinelor de bază)

Instrumente necesare:
2 chei fixe cu cap deschis de 30 
1 cheie variabilă
+1 cheie fixă cu cap deschis de 32
+1 cheie fixă cu cap deschis de 27
+1 cheie fixă cu cap deschis (sau bucşă) de 
13
Cheie pentru dezaerator.

Citirea seriilor numerice.
Citiţi seriile numerice ale tuburilor de 
colectare şi includeţi-le în raportul de 
punere în funcţiune.
Pregătirea tuburile de colectare
Verificaţi dacă poziţia garniturilor plate pe 
racorduri este corectă.

Fixarea şi conectarea tubului de 
colectare:

• Modul de bază: în cazul montării în 
diagonală, fixaţi racord drept pe retur 
(COLD) şi capacele terminale cu orificiu de 
ventilaţie pe tur (HOT). Pe partea cealaltă, 
fixaţi cele două dispozitive de compensare 
ca racorduri hidraulice în aval de tubul de 
colectare.

Menţineţi racordul blocat pe tubul de 
colectare cu o a doua cheie! Asiguraţi-vă 
că tubul de colectare nu se roteşte.
În cazul unei îmbinări unilaterale, fixaţi cele 
două şuruburi direct pe tur (HOT) şi retur 
(COLD) pe o parte a modulului de bază.

Modul de extindere
Fixaţi cele două dispozitive de compensare 
ca racord cu tubul de colectare din aval.
Pentru un modul de extindere suplimentar, 
în cazul în care tubulatura este montată 
în diagonală, fixaţi racordul vertical de pe 
tur (HOT) şi capacele terminale de pe retur 
(COLD), sau în cazul unui racord unilateral, 
ambele capace terminale.

Menţineţi racordul blocat pe tubul de 
colectare cu o a doua cheie! Asiguraţi-vă 
că tubul de colectare nu se roteşte.

Carcasa plăcilor de conectare
Pentru a prinde tubul de colectare din 
aval, fixaţi placa de conectare a tubului 
de colectare. Prindeţi placa de conectare 
într-un cârlig. Asiguraţi prinderea 
corespunzătoare a cârligului pe carcasa 
tubului de colectare.
Glisaţi una dintre cele două plăci de 
strângere pe baza tubului de colectare 
şi fixaţi-o cu şuruburi. A doua placă de 
strângere rămâne liberă pentru a fixa tubul 
de colectare din aval.

Placa de conectare a şinelor de bază 
Fixaţi placa de conectare a şinei de bază pe 
aceasta pentru fiecare modul de extindere 
cu excepţia ultimului. Prindeţi placa de 
conectare într-un cârlig. Asiguraţi prinderea 
corespunzătoare a cârligului pe carcasa 
şinei de bază.
Glisaţi una dintre cele două plăci de 
strângere pe baza şinei de bază şi fixaţi-o cu 
şuruburi. A doua placă de strângere rămâne 
liberă pentru a fixa şina de bază din aval.
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Mounting of collector 

 
  
  
Mounting of collector tubes  

Vertical mounting 
(Slanted roof variation A; flat roof 
variations C and D) 
Start with a base module with probe 
connection (the probe connection is on 
the front left side of the collector tube 
and cannot be seen here). Dispose the 
prepared collector tube in the fixing 
elements and fix by tightening the 
screws.  Torque moment: 25 Nm. 
 
 
 
 
Dispose the expansion modules in the 
fixing elements and in the connecting 
plate of the collector tube. Slide the 
collector tubes together until they are 
aligned one with the other. Tighten the 
collector tubes by tightening the 
screws. Torque moment: 25 Nm. 
Connect the hydraulic joints of the col-
lector tube with the previously mounted 
compensating devices. 

Keep the joint on the collector tube 
locked with a second key! Ensure 
the collector tube does not rotate. 

Transversal mounting (slanted roof 
variation B) 

Dispose the prepared collector tube in 
the fixing elements and slide the col-
lector until the fixing element locks the 
collector tube preventing it from slip-
ping, until completely anchored. 
Tighten the collector tube by tighten-
ing the screws. Torque moment: 25 
Nm.

 
Insert the downstream modules in the 
fixing elements and in the connecting 
plate of the collector tube. Slide the 
collector tubes together until they are 
aligned one with the other. Tighten the 
collector tube by tightening the 
screws. Torque moment: 25 Nm. 

 
Connect the collector tube hydraulic 
joints with the previously mounted 
compensating devices.  

Keep the joint on the collector tube 
locked with a second key! Ensure 
the collector tube does not rotate. 

Montarea panoului solar

Montarea tuburilor de colectare
Montare verticală
(Varianta A de montare pe acoperiş 
înclinat; variantele C şi D de montare pe 
acoperiş plan)

• Începeţi cu un modul de bază prevăzut 
cu o conexiune pentru sondă (conexiunea 
sondei se află în stânga pe partea frontală 
a tubului de colectare şi nu este vizibilă 
în acest exemplu). Poziţionaţi tubul de 
colectare pregătit în elementele de fixare 
şi fixaţi-l strângând şuruburile. Cuplu de 
strângere: 25 Nm.

• Poziţionaţi modulul de extindere în 
elementele de fixare şi pe placa de 
conectare a tubului de colectare. Glisaţi 
tuburile de colectare până se aliniază unul 
cu celălalt. Fixaţi tuburile de colectare 
strângând şuruburile. Cuplu de strângere: 
25 Nm. 
• Conectaţi racordurile hidraulice ale 
tubului de colectare la dispozitivele de 
compensare montate anterior.

Menţineţi racordul blocat pe tubul de 
colectare cu o a doua cheie! Asiguraţi-vă 
că tubul de colectare nu se roteşte.

Montare transversală (varianta B de 
montare pe acoperiş înclinat)
• Poziţionaţi tubul de colectare în 
elementele de fixare şi glisaţi tubul până 
când elementul de fixare îl blochează 
împiedicând alunecarea acestuia, până 
când este ancorat complet. Fixaţi tubul de 
colectare strângând şuruburile. Cuplu de 
strângere: 25 Nm.

• Introduceţi modulele din aval în 
elementele de fixare şi în plăcile de 
conectare ale tubului de colectare. Glisaţi 
tuburile de colectare până sunt aliniate 
unul cu celălalt. Fixaţi tubul de colectare 
strângând şuruburile. Cuplu de strângere: 
25 Nm.

• Conectaţi racordurile hidraulice ale 
tubului de colectare cu dispozitivele de 
compensare montate anterior.

Menţineţi racordul blocat pe tubul de 
colectare cu o a doua cheie! Asiguraţi-vă 
că tubul de colectare nu se roteşte.
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Mounting of collector 

 
  
  
Mounting of base rails 

Vertical mounting 
(Slanted roof variation A; flat roof 
variations C and E) 
Dispose the prepared base rail in the 
fixing elements and lock by tightening 
the screws. Torque moment: 25 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insert the downstream base rails in the 
fixing elements and in the connecting 
plate of the base rails. Slide the base 
rails together until they are aligned one 
with the other. Tighten the base rails 
by tightening the screws. Torque mo-
ment: 25 Nm. 

Transversal mounting (slanted roof 
variation B) 

Dispose the prepared base rail in the 
fixing elements and slide the base rail 
until it reaches the fixing element 
which locks the base rail preventing it 
from slipping, until completely an-
chored. Tighten the base rail by tight-
ening the screws. Torque moment: 
25 Nm. 

Insert the downstream base rails in the 
fixing elements and in the connecting 
plate of the base rails. Slide the base 
rails together until they are aligned one 
with the other. Tighten the base rails 
by tightening the screws. Torque mo-
ment: 25 Nm. 

Montarea panoului solar

Montarea şinelor de bază
Montare verticală
(Varianta A de montare pe acoperiş 
înclinat; variantele C şi E de montare pe 
acoperiş plan)
• Poziţionaţi şina de bază pregătită în 
elementele de fixare şi fixaţi-o strângând 
şuruburile. Cuplu de strângere: 25 Nm.

• Introduceţi şinele de bază din aval 
în elementele de fixare şi în plăcile de 
conectare ale şinelor de bază. Glisaţi cele 
două şine de bază până se aliniază una cu 
cealaltă. Fixaţi şinele de bază, strângând 
şuruburile. Cuplu de strângere: 25 Nm.

Montare transversală (varianta B de 
montare pe acoperiş înclinat)
• Introduceţi şinele de bază din aval în 
elementele de fixare şi glisaţi şina de bază 
până ajunge la elementul de fixare care o 
blochează prevenind alunecarea acesteia, 
până când este ancorată complet. Fixaţi 
şina de bază, strângând şuruburile. Cuplu 
de strângere: 25 Nm.
• Introduceţi şinele de bază din aval 
în elementele de fixare şi în plăcile de 
conectare ale şinelor de bază. Glisaţi cele 
două şine de bază până se aliniază una cu 
cealaltă. Fixaţi şinele de bază, strângând 
şuruburile. Cuplu de strângere: 25 Nm.
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Mounting of collector 

 
 
Mounting of collector probe, connection of collector field 

Mounting of collector probe 
Insert the collector probe before 
mounting the tubes and the joint tube 
in the appropriate base module com-
partment. The immersion sheath is 
always connected inside the collector 
tube, with the relative piping. Use ther-
mally conductive paste. The thermally 
conductive paste is not included in the 
supply. Seal the probe with the PG 
screwing. Ensure that the probe cable 
is not twisted. After having tightened 
the screwing, it cannot be extracted. 

Connect the collector fields 
Connect the collector field to the prear-
ranged piping with the aid of the flexi-
ble tubes. 

 
Return: COLD 
Flow: HOT 

Keep the joint on the collector tube 
locked with a second key! Ensure 
the collector tube does not rotate. 

Vent device in the highest point or 
air deviator in the home  
If there is no air separator inserted in 
the home, a vent device with a cap, 
eventually with connecting crown, must 
be provided in the highest point of the 
piping.  

Montarea panoului solar

Montarea sondei panoului solar, racordarea câmpului de 
panouri solare 

Montarea sondei panoului solar 
• Înainte de montarea tuburilor şi a 
tubului de racord, introduceţi sonda 
panoului solar în compartimentul 
corespunzător al modulului de bază. Teaca 
de imersie este întotdeauna racordată 
în interiorul tubului de colectare, la 
tubulatura corespunzătoare. Utilizaţi 
pastă termoconductoare. Această pastă 
termoconductoare nu este inclusă în setul 
de livrare. Fixaţi sonda cu ajutorul unor 
şuruburi PG. Preveniţi răsucirea cablului 
sondei. După strângerea şuruburilor, sonda 
nu mai poate fi scoasă.

Racordarea câmpurilor de panouri 
solare 
• Racordaţi câmpul de panouri solare la 
tubulatura poziţionată anterior cu ajutorul 
tuburilor flexibile.

Retur: COLD
Tur: HOT

Menţineţi racordul blocat pe tubul de 
colectare cu o a doua cheie! Asiguraţi-vă 
că tubul de colectare nu se roteşte.

Dispozitiv de ventilaţie în punctul 
cel mai înalt sau separator de aer în 
locuinţă 
Dacă în locuinţă nu este montat un 
separator de aer, în cel mai înalt punct al 
tubulaturii trebuie instalat un dispozitiv 
de ventilaţie cu capac sau, eventual, cu o 
coroană de racord.
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Mounting of collector 
 

 
 
Mounting of tubes 

Operations to be carried out prior to 
mounting 

Mount the tubes before filling and start-
up of the plant. 
The tightening ring must already be 
oiled. 
The tightening ring and the support 
sleeve must be protected by a carton 
sheath. The carton sheath must be re-
moved just before mounting on roof. It 
prevents the slipping of the support 
sheath and tightening ring. 
Maintain the perpendicular tubes during 
mounting to avoid the screw connection 
from falling. 

Safety information 
During mounting do not lean on the col-
lector tube. Danger of injuries due to 
glass fragments falling. 
Line up at the side or underneath the 
collector tube. 
Wear protective glasses and work 
gloves. 
Do not touch the tubes with hard or 
pointed objects. 
Attention danger of burns! The con-
necting piping can be hot.

Rotation angle: 10 °/dent 

Mounting of tubes 
Required tools 
Open-end spanner with opening 24 
Average width screwdriver. 
 

Start mounting the tubes at one extrem-
ity of the collector field. Check if the 
tightening ring is clean and oiled. Even-
tually clean it and oil it. 
Introduce the coaxial tube into the col-
lector tube until it reaches the stroke and 
insert the tubes in the appropriate re-
ceiving point of the base rail. 
Set the rotation angle of the absorber 
according to requirements. For this pur-
pose, there are appropriate dents on the 
front edge of the tube receiving point. 
Each dent corresponds to a rotation 
angle of 10°. 
Manually tighten the nut for screwing 
joints of the tightening ring. 
Mark the nut for joints and tighten with 
another turn with a dynamometric span-
ner with opening 24. With the other 
hand, hold the tubes in position. 

 
If a tube rotates in an unwanted man-
ner, do not reposition it manually. 

If alignments are required, firstly 
loosen the joint of the tightening ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mount the downstream tubes as de-
scribed. 
Cover the already mounted tubes with a 
non transparent film. 

 
 
The pressure test can be carried out 
only with cold collector. 

Close the tube receiving point. Insert 
the hooks in the relative indents and 
press the cap until it stops on the edge 
of the receiving point. Press the hooks 
in the indents until completely in-
serted. 

Montarea panoului solar

Montarea tuburilor 

Unghi de rotaţie: 10 °/crestătură

• Închideţi punctul de conectare al 
tubului. Introduceţi cârligele în spaţiile 
corespunzătoare şi apăsaţi capacul până 
când se opreşte pe marginea punctului de 
conectare. Apăsaţi cârligele în spaţii până 
când acestea au intrat complet.

• Montaţi tuburile din aval conform 
descrierii.
• Acoperiţi tuburile deja montate cu o folie 
netransparentă.
Testul de presiune poate fi efectuat 
numai când  panoul solar este rece.

Operaţii de realizat înainte de montare 
• Montaţi tuburile înainte de umplerea şi 
prima punere în funcţiune a instalaţiei.
• Inelul de strângere trebuie să fie 
întotdeauna lubrifiat.
• Inelul de strângere şi manşonul de 
susţinere trebuie protejate de elementul 
de protecţie din carton. Acesta trebuie 
îndepărtat chiar înainte de montarea 
pe acoperiş, având rolul de a preveni 
alunecarea protecţiei suportului şi a inelului 
de strângere.
• Menţineţi tuburile în poziţie 
perpendiculară în timpul montării pentru a 

evita căderea şuruburilor.

Informaţii privind siguranţa 
• Nu vă sprijiniţi pe tubul de colectare în 
timpul montării. Există pericolul producerii 
de leziuni din cauza căderii fragmentelor 
din sticlă.
• Poziţionaţi-vă lângă sau sub tubul de 
colectare.
• Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie.
• Nu atingeţi tuburile cu obiecte dure sau 
ascuţite.
• Atenţie! Pericol de arsuri! Tubulatura 

de racord poate fi fierbinte.

Montarea tuburilor
Instrumente necesare 
Cheie fixă cu cap deschis de 24
Şurubelniţă cu cap cu lăţime medie.

• Începeţi montarea la o extremitate a 
câmpului de panouri solare. Verificaţi dacă 
inelul de strângere este curat şi lubrifiat. 
Dacă este cazul, curăţaţi-l şi lubrifiaţi-l.
• Introduceţi tubul coaxial în tubul de 
colectare până când ajunge la linia de 
demarcaţie şi introduceţi tuburile în 
punctul de conectare adecvat al şinei de 
bază.
• Setaţi unghiul de rotaţie al suprafeţei 
de absorbţie conform cerinţelor. În acest 
scop, există crestături speciale pe marginea 
frontală a punctului de conectare al tubului. 
Fiecare crestătură corespunde unui unghi 
de rotaţie de 10°.
• Strângeţi manual piuliţa pentru fixarea 
racordurilor inelului de strângere.
• Marcaţi piuliţa pentru racorduri şi 
strângeţi-o cu o tură cu ajutorul unei chei 
dinamometrice de 24. Cu cealaltă mână, 
menţineţi tuburile în poziţie.

Dacă un tub se roteşte într-un mod 
necorespunzător, nu îl repoziţionaţi 
manual.

Dacă este necesară efectuarea unor 
alinieri, mai întâi slăbiţi racordul inelului 
de strângere.
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Start-up 

 
  
Pressure test 
Insulation of collector field 

Carry out a pressure test as soon as  
the collectors and piping has been 
mounted. To carry out such test, the 
collector must not be excessively hot 
(<100°C) and there must not be a dan-
ger of freezing. To avoid over-heating, 
cover the collector already during 
mounting of the tubes with a non trans-
parent film or similar. Until definitive 
start-up the collectors remain covered 
with the covering film to avoid an over-
heating and to reduce to a minimum the 
danger of combustion in case of insula-
tion of the  

collector field. The plant can be filled 
and started only in the presence of a 
heat extraction.  
Adjust the input pressure of the 
expansion tank. 
Measure and perfectly adjust the in-
put pressure of the expansion tank 
before filling the plant. The input pres-
sure depends on the height of the 
plant, on the filling pressure and the 
dimensions of the expansion tank. 
(Table on page 13) 

Pressure test 
Fill the plant with water. Increase the 
pressure until the safety valve is in-
serted; check the tightness of the plant 
and of all joints on the collector tube 
and piping, as well as the functionality 
of the safety valve. Eventually slightly 
tighten the joints (max. ¼ turn, subse-
quently check the tightness). 

Isolation of collector field 

Tubes attachment 
After the positive pressure test, isolate 
the tubes attachments and close the 
piping joints. Rotate the screwing of the 
piping again until it touches the gaskets 
on the collector tube. 

Collector connections 
Insulate the connections of the collector 
tube and close with a cover. 
Hook the cover on the rear of the col-
lector tube and press forward until it 
locks. 

Collector joint 
Insulate the joints of the collector and 
close with a cover. Hook the cover on 
the rear of the collector tube and press 
forward until it locks. 

Prima punere în funcţiune 

Testul de presiune 
Izolaţia câmpului de panouri solare
Realizaţi un test de presiune imediat după 
montarea panourilor solare şi a tubulaturii. 
Pentru a efectua un astfel de test, panoul 
solar nu trebuie să fie excesiv de fierbinte 
(<100 °C) şi nu trebuie să existe pericolul 
de îngheţ. Pentru a evita supraîncălzirea, 
acoperiţi panoul solar chiar din timpul 
montării tuburilor cu o folie netransparentă 
sau cu un material similar. Până la punerea 
definitivă în funcţiune, panourile solare 
rămân acoperite cu o folie adecvată pentru 
a evita supraîncălzirea şi pentru a reduce 
la minim pericolul de combustie în cazul 
în care câmpul de panouri solare este 
izolat. Instalaţia poate fi umplută şi pusă în 

funcţiune exclusiv în timpul unui proces 
de extracţie de căldură. 
Reglaţi presiunea de intrare a vasului 
de expansiune.
Măsuraţi şi reglaţi cu exactitate presiunea 
de intrare a vasului de expansiune înainte 
de umplerea instalaţiei. Presiunea de 
intrare depinde de înălţimea instalaţiei, de 
presiunea de umplere şi de dimensiunile 
vasului de expansiune.
(Informaţii în tabelul de la pagina 13)

Testul de presiune
Umpleţi instalaţia cu apă. Măriţi presiunea 
până când supapa de siguranţă este 
inserată; verificaţi etanşeitatea instalaţiei şi 
a tuturor racordurilor tubului de colectare 
şi ale tubulaturii, precum şi funcţionarea 
supapei de siguranţă. Eventual, strângeţi 
uşor racordurile (max. ¼ de tură, apoi 
verificaţi etanşeitatea). 

Izolaţia câmpului de panouri solare 

Îmbinările tuburilor
După obţinerea unui rezultat pozitiv 
la testul de presiune, izolaţi îmbinările 
tuburilor şi închideţi racordurile tubulaturii. 
Rotiţi din nou şuruburile tubulaturii până 
când acestea ajung la garniturile de pe 
tubul de colectare. 

Conexiunile tubului de colectare 
Izolaţi racordurile tubului de colectare şi 
închideţi-l cu un capac. Prindeţi capacul 
de pe spatele tubului de colectare şi 
împingeţi-l înainte până se fixează.

Racordul tubului de colectare 
Izolaţi racordurile tubului de colectare şi 
închideţi-l cu un capac. Prindeţi capacul 
de pe spatele tubului de colectare şi 
împingeţi-l înainte până se fixează.
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Prima punere în funcţiune 

Curăţarea 
Umplerea şi clătirea instalaţiei
Curăţarea instalaţiei 
Înainte de umplerea instalaţiei, curăţaţi 
tubulatura pentru a îndepărta reziduurile 
rămase în urma procesului de producţie 
şi montare. Chiar şi cea mai mică cantitate 
de obiecte străine poate acţiona ca un 
catalizator şi cauza descompunerea 
agentului termic. 
• Clătiţi complet instalaţia pentru a elimina 
complet reziduurile.
• Ulterior goliţi instalaţia.

Umplerea şi clătirea instalaţiei
Instalaţia poate fi umplută şi pusă în 
funcţiune exclusiv în timpul unui proces de 
extracţie a căldurii.
• Deschideţi toate dispozitivele de închidere 
şi de ventilaţie, în special buşoanele de 
ventilaţie de pe îmbinările panourilor solare, 
racordurile în cruce ale panoului solar şi 
eventual colectorul de aer.
• Nu este permisă utilizarea exclusivă a apei 
în circuitul solar chiar şi în zonele protejate 
împotriva îngheţului (fără protecţie 
împotriva coroziunii).

• Agentul termic lichid este un amestec 
de propilenglicol, netoxic şi inofensiv din 
punct de vedere fiziologic.
• Respectaţi instrucţiunile prevăzute în fişa 
de siguranţă.
• Introduceţi în instalaţie agentul termic în 
stare lichidă prin intermediul unei pompe 
de refulare via robinetele de umplere 
şi evacuare; închideţi dispozitivele de 
închidere şi de ventilaţie secvenţial imediat 
ce din instalaţie iese lichid.
Colectaţi lichidul care iese din robinetul 
de golire într-un recipient separat, până 
când agentul termic iese din instalaţie, 
pentru a elimina apa care rămâne la nivelul 
panourilor solare. Opriţi procesul de 
umplere şi conectaţi robinetul de golire la 
pompa de refulare.
• Clătiţi instalaţia la o presiune de 3,5 bar 
timp de 2 ore pentru a scoate complet 
aerul din aceasta.
• Înainte de a finaliza procedura de 
umplere, reglaţi presiunea în instalaţie şi 
închideţi încet robinetele.

Presiunea în instalaţie:
Presiunea în instalaţie depinde de înălţimea 
sistemului şi de presiunea la intrarea 
vasului de expansiune (Informaţii în tabelul 
de la pagina 13).
• Verificaţi presiunea şi, dacă este necesar, 
deschideţi robinetele şi reglaţi din nou 
presiunea; după atingerea presiunii de 
umplere, închideţi robinetele de umplere şi 
evacuare.
• Asiguraţi-vă că nu mai există aer în 
instalaţie activând manual dezaeratorul în 
punctul cel mai înalt al acesteia. Dacă este 
necesar, repetaţi operaţiunea de clătire.
• În cazul în care este utilizat un dezaerator 
cu conductă de racord, goliţi o cantitate 
de lichid cel puţin egală cu volumul 
conductei de ventilaţie de mici dimensiuni: 
0,3 cl pentru fiecare metru al conductei 
de ventilaţie de mici dimensiuni cu un 
diametru de 6 mm.

Punerea în funcţiune a pompei solare şi a 
automatizării solare 
În acest sens, respectaţi instrucţiunile de 
utilizare aferente.
• Asiguraţi-vă că valorile de temperatură 
înregistrate în timpul punerii în funcţiune 
sunt plauzibile.
• Asiguraţi-vă că pompa şi automatizarea 
circuitului solar sunt operaţionale.
• Setaţi automatizarea, pompa şi, dacă 
este cazul, debitmetrul conform schemei 
hidraulice a instalaţiei.

Reglarea capacităţii
Capacitatea trebuie să fie setată în funcţie 
de dimensiunile câmpului de panouri solare 
şi de varianta de racordare. Suprafaţa de 

referinţă în acest caz este suprafaţa de 
absorbţie.

Capacitatea nominală:
(necesară pentru captarea energiei din 
câmpul de panouri solare în condiţii de 
radiaţie solară maximă)
80 l/m²h = 1,3 l/m²min 

Reglarea vitezei:
Nu sunt permise valori mai mici decât 
următoarele capacităţi minime:

Racord câmp de panouri în diagonală: 
30 l/m²h = 0,5 l/m²min

Racord unilateral pentru câmpul de 
panouri:
45 l/m²h = 0,75 l/m²min

Respectaţi instrucţiunile corespunzătoare 
din capitolul: schema hidraulică a câmpului 
de panouri (paginile 15 - 16). 

Instrucţiuni finale:
• Îndepărtaţi folia de acoperire de pe 
panourile solare.
• Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a 
instalaţiei.
• Completaţi procesul-verbal de punere în 
funcţiune.
• Oferiţi instrucţiuni utilizatorului.
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Start-up protocol 
Solar plant of  
___________________________________________________________________________________________________________ 
(Manager name, address, tel.) 
Installed in: _________________________________________________________________________________________________ 
Designed by 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(Designer name, address, tel.) 
 
The installation and start-up are foreseen from ______to______ 
 
Plant description 
 
Collector 15 tubes B (number of pieces): ______  Collector 15 tubes E (number of pieces): ______ 
 
Collector 20 tubes B (number of pieces): ______  Collector 20 tubes E (number of pieces): ______ 
 
Number of separate fields, one adjacent to the other or one on top of the other: ______
 
Mounting:  
  □ Vertical slanted roof (A)      □ Horizontal slanted roof (B) 
  □ Flat roof/in the open with mounting triangle (C)  □ Horizontal flat roof without mounting triangle (D) 
 
 
 

 

Accumulator:   Type: _____________________   Accumulation volume: ______________ I 

Piping:    Total length: ______________ m  Tube transversal section: ________ mm 

    Material: __________________ 

Plant height: _____________________________ m    Plant pressure: ________ bar 

Expansion tank:  Volume: __________________ I    Input pressure: __________ bar 

Pump: _______ 

Flow limiting device:   Capacity set on: _____ I/mm 

 
 
 
Schematic drawing of the plant structure 

Orientation:  
 
 
 
Deviation from south: ________ 

Inclination: 
 
 
 

N 

S 
0° 

E 
-90° 

W 
+90° 

= ________° 

Plant layout   Piping layout 

 Unilateral attachment (max. 60 tubes) 

 Diagonal attachment (max. 120 tubes) 
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Proces-verbal de punere în funcţiune
Instalaţie solară a

(Numele utilizatorului, adresa, tel.)
Instalată în:
Proiectată de

(Numele proiectantului, adresa, tel.)

Instalaţia şi punerea în funcţiune sunt prevăzute de la ______ până la ________

Descrierea instalaţiei

Panou solar cu 15 tuburi B (numărul de componente): ____ Panou solar cu 15 tuburi B (numărul de componente):___

Panou solar cu 20 tuburi B (numărul de componente): ____ Panou solar cu 20 tuburi B (numărul de componente):___

Numărul de câmpuri separate, poziţionate unul lângă celălalt sau unul peste celălalt: ____________

Montare: 
 Verticală pe acoperiş înclinat (A)             Orizontală pe acoperiş înclinat (B) 
 Pe acoperiş plan/suport liber cu triunghi de montare (C)   Orizontală pe acoperiş plan, fără triunghi de montare (D)

Orientare: Înclinare: 

Abatere de la direcţia Sud: _________

Boiler:     Tip: ________________                          Volum boiler: _____________  l
Tubulatură    Lungime totală: _______ m  Secţiune transversală tub : _____ mm
    Material: ____________   
Înălţimea instalaţiei __________________ m     Presiune în instalaţie: __________ bar

Vas de expansiune:   Volum: ______________l   Presiune de intrare: ___________ bar

Pompă: __________
Limitator de debit:  Capacitatea setată la: ________ l/mm

Schema structurii instalaţiei

Schema instalaţiei     Schema tubulaturii

Racord unilateral (maxim 60 de tuburi)

Racord în diagonală (maxim 120 de tuburi)
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Punerea în funcţiune 

Verificarea montării O.K. Comentariu / valoare
Toate componentele instalaţiei au dimensiuni adecvate

Panourile solare sunt prevăzute cu protecţie paratrăsnet sau la intemperii

Tuburile de colectare ale circuitului solar sunt conectate la dispozitivul de egalizare a 
potenţialului / paratrăsnet
Cârligele de siguranţă pentru acoperiş sunt montate

Tuburile circuitului solar şi racorduri izolate

Dispozitiv de ventilaţie a circuitului solar prevăzut şi cu protecţie împotriva evaporării

Conductă de golire pe supapa de siguranţă a circuitului solar

Recipient pentru colectarea agentului termic prevăzut sub conducta de golire 

Vană de amestec pentru acm instalată

Umplerea şi punerea în funcţiune a instalaţiei

Reglarea presiunii la intrarea vasului de expansiune bar

Circuit solar curăţat cu apă

Verificarea presiunii circuitului solar, inclusiv verificarea prezenţei scurgerilor la nivelul 
îmbinărilor (racordurile tuburilor) şi în punctele de brazare
Instalaţie umplută cu fluid solar

Clătirea instalaţiei până la evacuarea completă a aerului

Pompă, schimbător de căldură cu stocare, instalaţie de încălzire şi panouri solare 
ventilate
Dezaerator închis

Verificarea presiunii în instalaţie bar

Se realizează descrierea instalaţiei, la care sunt ataşate schemele

Verificarea automatizărilor

Sondele de temperatură indică valori reale

Pompa funcţionează (măsurarea debitului volumetric)

Capacitatea: l/min

Circuitul solar şi boilerul se încălzesc

Diferenţa dintre valoarea temperaturii pe tur şi a cea de pe retur °C

Pompa de recirculare a circuitului solar dezactivată în caz de: °C

Opţional: pompele de recirculare funcţionează de la (ora)      până la (ora)

Opţional: pompele de recirculare funcţionează numai când temperatura pe retur este 
mai mică de:                            °C
Instrucţiuni pentru utilizatorul instalaţiei

Funcţiile de bază şi verificarea automatizării solare, inclusiv a pompei de recirculare

Funcţiile şi verificarea instalaţiei de re-încălzire

Verificarea dezaeratorului

Explicaţii privind agentul termic

Verificarea instalaţiei de către utilizator

Verificarea frecvenţei de către tehnician /serviciul de asistenţă

Furnizarea documentaţiei produsului

Data: _________
Semnătura: 
______________________________       _____________________________
Instalator şi, eventual, serviciul clienţi      Utilizatorul instalaţiei
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Funcţionarea instalaţiei 

Funcţionarea, verificarea, întreţinerea
Indicaţii privind funcţionarea instalaţiei

Instalaţia solară dispune de o funcţie de 
autoreglare şi necesită foarte puţine operaţii 
de întreţinere. Pentru o funcţionarea fără 
evenimente neprevăzute a instalaţiei, 
cu o captare eficientă a energiei solare, 
respectaţi următoarele indicaţii:

• Nu opriţi niciodată instalaţia (nu 
deconectaţi niciodată automatizarea solară)
• În cazul defectării pompei, a automatizării 
sau când valoarea presiunii de lucru admise 
este depăşită, contactaţi imediat serviciul 
clienţi. Pericol de defectare a panoului solar.

Verificarea instalaţiei de către utilizator
Funcţionarea corectă a instalaţiei trebuie 
verificată periodic în faza iniţială, ulterior o 
dată la şase luni:
•  Presiunea sistemului se încadrează în 
valorile admise
• Dacă este izolat, boilerul solar se încălzeşte
• În timpul nopţii, panoul solar se răceşte 
• Consultaţi valorile de temperatură pentru 
a verifica dacă sunt plauzibile 
• Agentul termic din lampa de avertizare din 
sticlă a limitatorului de debit este limpede.

Verificarea instalaţiei de către tehnicianul 

autorizat:

Verificaţi în primele 2 - 3 săptămâni de 
funcţionare:
• Eliminarea aerului din circuitul solar
• Verificaţi presiunea în instalaţie
• Verificaţi prezenţa lichidului în recipientul 
de sub supapa de siguranţă 
• Întrebaţi utilizatorul dacă există 
probleme de funcţionare 

Verificarea periodică a instalaţiei 
Instalaţiile solare trebuie supuse, pe lângă 
verificarea funcţionării de către utilizator, 
şi unei verificări periodice de către un 
tehnician autorizat în conformitate cu 
raportul de întreţinere:
• Se recomandă verificarea anuală, înainte 
de sezonul de utilizare maximă a energiei 
solare, pentru a verifica dacă sistemul 
funcţionează corect şi toate componentele 
acestuia se află în stare bună.
• Intervalele de întreţinere necesare pentru 
instalaţie sunt stabilite la punerea în 
funcţiune a acesteia. În timpul operaţiilor 
de întreţinere, verificaţi dacă următoare 
componente funcţionează corect:
• Panouri solare
• Circuit solar 
• Agent termic
• Boilere solare
• Automatizare şi pompă de circulare solare
• Instalaţie de re-încălzire

Demontarea şi eliminarea 
Toate materialele din care este fabricat 
panoul solar trebuie eliminate în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 
Costurile de demontare, transport şi 
eliminare sunt suportate de utilizatorul 
final.

Agent termic
OK Foarte alterat, modificat

Aspect limpede tulbure
Miros slab intens
Valoarea pH-ului > 7,5 > 7
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Defecte – Cauze – Remediere

Defect Cauză Rezolvare 
Căderea de presiune în sistem • Sistemul nu este etanş

• Aer prezent în instalaţie
• Presiunea la intrarea vasului de expansiune este 
prea înaltă 
• Presiunea la intrarea vasului de expansiune este 
prea redusă

− Verificaţi presiunea în sistem. Identificaţi zonele 
care nu sunt etanşe şi etanşaţi-le, completaţi 
nivelului de fluid solar, eliminaţi aerul.
− Clătiţi instalaţia şi eliminaţi aerul, reglaţi 
presiunea.
− Corectaţi presiunea la intrarea vasului de 
expansiune; goliţi instalaţia, măsuraţi presiunea de 
intrare şi reglaţi-o conform datelor din tabelul de la 
pagina 13.
Completaţi din nou nivelul de lichid şi eliminaţi 
aerul.

Supapa de siguranţă a 
sistemului se activează

• Presiunea la intrarea vasului de expansiune este 
prea redusă
• Vasul de expansiune este prea mic
• Presiunea instalaţiei este prea înaltă

− Corectaţi presiunea la intrarea vasului de 
expansiune; goliţi instalaţia, măsuraţi presiunea de 
intrare şi reglaţi-o conform datelor din tabelul de la 
pagina 13.
Completaţi din nou nivelul de lichid şi eliminaţi 
aerul.
− Verificaţi dacă dimensiunile vasului de 
expansiune corespund valorilor din tabelul de la 
pagina 12 şi eventual înlocuiţi-l.
− Setaţi presiunea în instalaţie conform valorilor 
din tabelul de la pagina 13.

Boilerul solar nu se încălzeşte în 
cazul izolării

• Pompă defectă
• Sondă de temperatură defectă sau montată 
incorect 
• Automatizare solară defectă
• Aer prezent în instalaţie
• Inversare între tur şi retur

− Verificaţi / înlocuiţi.
− Verificaţi / înlocuiţi sau eliminaţi în mod 
corespunzător.
− Verificaţi / înlocuiţi.
− Clătiţi instalaţia şi eliminaţi aerul, reglaţi 
presiunea.
− Verificaţi temperatura indicată de automatizarea 
solară pentru a determina dacă este plauzibilă; 
eventual, inversaţi turul şi returul.

Sistemul funcţionează în cicluri • Sonda de temperatură de la nivelul boilerului 
sau al panoului solar este montată incorect
• Inversare între tur şi retur

− Verificaţi poziţia sondei şi amplasaţi-o corect.
− Verificaţi temperatura indicată de automatizarea 
solară pentru a determina dacă este plauzibilă; 
eventual, inversaţi turul şi returul.

Panourile solare sunt fierbinţi 
în timpul nopţii 

• Supapă de reţinere defectă
• Automatizare solară defectă
• Sondă de temperatură defectă
• Dacă este prezent: senzor solar defect
• În timpul nopţilor foarte călduroase: „efectul 
lunii”

− Verificaţi / înlocuiţi.
− Verificaţi / înlocuiţi.
− Verificaţi / înlocuiţi sau eliminaţi în mod 
corespunzător.
− Verificaţi / înlocuiţi.
− Nici un defect în cazul funcţionării fără senzor 
solar; în nopţile reci, efectul dispare.

Valorile temperaturii nu sunt 
plauzibile sau nu sunt indicate 
de automatizare

• Sondă de temperatură defectă sau montată 
incorect

− Verificaţi / înlocuiţi sau eliminaţi în mod 
corespunzător.

Vană de amestec rigidă a 
boilerului solar 

• Sens de curgere incorect − Verificaţi sensul de curgere şi corectaţi-l.

Agent termic învechit • Dacă sistemul nu a funcţionat o scurtă perioadă  
de timp, verificaţi eventualele erori ale instalaţiei, 
de exemplu:
− Dimensiuni incorecte ale componentelor
− Extracţie a căldurii insuficientă
− Marcaj incorect al tubulaturii
− Automatizare solară defectă
− Reziduuri prezente în tubulatură
− Ventilaţie defectă / scurgeri la nivelul instalaţiei
• Uzură normală în cazul funcţionării timp de 
peste 5 ani

− Eliminaţi şi corectaţi eroarea prezentă la nivelul 
instalaţiei.
− Înlocuiţi complet vechiul agent termic şi 
eliminaţi-l în conformitate cu reglementările în 
vigoare, clătiţi bine instalaţia cu apă; umpleţi din 
nou instalaţia cu agent termic şi eliminaţi aerul.
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Instalaţie solară a
(Numele utilizatorului, adresa, tel.)

Proces verbal de întreţinere

Instalată în: ____________________________________________________________________________________

Pusă în funcţiune la: __________________ ultima operaţie de întreţinere efectuată la: _________________

OK Probleme Eliminate în

Discuţie cu utilizatorul despre funcţionarea corectă a instalaţiei

Boilerul se încălzeşte din cauza radiaţiei solare

Noaptea panoul solar se răceşte

Circuit solar:

Lichid evacuat din panoul solar

Presiunea în instalaţie: ……bar la …….. °C

Aer în instalaţie? Zgomot la nivelul pompei?

Capacitatea circuitului solar ……….l/min

Pompa de recirculare funcţionează în timpul tuturor fazelor

Inspecţie vizuală a tubulaturii şi racordurilor

Inspecţie vizuală a izolaţiei

Agentul termic

Verificarea aspectului şi mirosului

Valoarea pH-ului: ……………………

Protecţia anti-îngheţ: …………………….°C

Boilere solare

Protecţie anti-coroziune intactă

Automatizare solară

Funcţionarea pompei circuitului solar: ON (automată) / funcţionare 
manuală / OFF
Valorile temperaturii indicate de toate sondele

Verificaţi setarea automatizării

Circulaţie: funcţionare a pompei

Re-încălzire: atinge temperatura dorită de deconectare 

Panou solar

Verificarea vizuală a panoului solar

Suport al panoului solar fixat / instabil

Următoarele intervenţii trebuie să fie planificate în prealabil: _________________________________________________

Data: __________________
Semnătura 

______________________________       _____________________________
Instalator şi, eventual, serviciul clienţi      Utilizatorul instalaţiei
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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