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Napotki za dokumentacijo 1

1

Napotki za dokumentacijo

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
Skupaj s temi navodili za montažo veljajo tudi drugi
dokumenti.
Za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil, ne
prevzemamo odgovornosti.

1.1

1.4

Veljavnost navodil

Ta navodila za montažo veljajo izključno za ploščate
kolektorje z naslednjimi številkami artiklov:
Tip kolektorja

Številka artikla

VFK 125/3

0010015517, 0010015518

VFK 145/2 V

0010004455, 0010008898

VFK 145/2 H

0010004457, 0010008899

Pripadajoča dokumentacija

> Pri namestitvi ploščatih kolektorjev nujno upoštevajte
vsa navodila za montažo in inštalacijo posameznih
sestavnih delov in komponent naprave.
Ta navodila za montažo in inštalacijo so priložena
posameznim sestavnim delom naprave tako kot tudi
dopolnilnim komponentam naprave.

1.2

Tab. 1.1 Tipi kolektorjev in številke artiklov

> Tipsko oznako ploščatega kolektorja najdete na tipski
tablici na zgornjem robu kolektorja.

Shranjevanje dokumentacije

> Skrbno shranite ta navodila za montažo in vso pripadajočo dokumentacijo, da bodo po potrebi na razpolago.
> V primeru selitve ali prodaje dokumentacijo izročite
nasledniku.

1.3

Uporabljeni simboli

V nadaljevanju so razloženi simboli, uporabljeni v besedilu:

a

Simbol za ogroženost:
– neposredna življenjska nevarnost,
– nevarnost hudih telesnih poškodb,
– nevarnost lažjih telesnih poškodb

e
b
i

Simbol za ogroženost:
– življenjska nevarnost zaradi električnega udara

>

Simbol za ogroženost:
– tveganje materialnih poškodb,
– tveganje škode za okolje
Simbol za koristen napotek in informacije

Simbol za potrebno dejavnost
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2 Varnost

2

Varnost

2.1

2.2

Varnostni in opozorilni napotki

> Pri montaži ploščatega kolektorja in tudi pri nadaljnjih
delih (pregled, vzdrževanje, izklop, transport, odstranjevanje) upoštevajte splošna varnostna navodila in
opozorila, ki so predstavljena na začetku vsakega
postopka.

2.1.1

Klasifikacija opozoril

Opozorilni napotki se stopnjujejo glede na težavnost
možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in
signalnimi besedami:
Opozorilni
znak

a
e
a
b

Signalna
beseda

Razlaga

Nevarnost!

Neposredna življenjska
nevarnost ali nevarnost
težkih poškodb ljudi

Nevarnost!

Življenjska nevarnost
zaradi električnega
udara

Opozorilo!

Nevarnost lažjih telesnih
poškodb

Pozor!

Tveganje materialne
škode ali škode za okolje

Tab. 2.1 Pomen opozorilnih znakov in signalnih besed

2.1.2

Zgradba opozorilnih napotkov

Opozorilni napotki so nad in pod besedilom obdani
s črto. Sestavljeni so po naslednjem osnovnem načelu:

a

4

Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti
> Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.

Ustrezna uporaba

Ploščati kolektorji Vaillant auroTHERM so izdelani
v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo
veljavnim varnostno-tehničnim predpisom.
Kljub temu lahko pri nestrokovni ali neustrezni uporabi
pride do nevarnosti za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. poškodb naprave in drugih materialnih sredstev.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale
osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/ali
znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so od vas prejeli napotke, kako se
naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se
z napravo ne igrajo.
Ploščati kolektorji Vaillant auroTHERM so namenjeni za
podporo ogrevanju in solarno podprto pripravo tople
vode.
Ploščate kolektorje je dovoljeno uporabljati samo
z Vaillant pripravljeno mešanico solarne tekočine. Neposredno pretakanje ogrevane vode ali tople vode po ploščatih kolektorjih ni dovoljeno.
Postavitev ploščatih kolektorjev na poševno streho je
dovoljena le takrat, če je bilo s strani statika ugotovljeno,
da streha vzdrži nastajajoče sile in obremenitve.
Drugačna ali uporaba izven tu opisane velja za neustrezno. Za škodo, ki izhaja iz take uporabe, proizvajalec/
dobavitelj ne odgovarja. Tveganje v celoti prevzame uporabnik.
Ustrezna uporaba obsega tudi upoštevanje navodil za
montažo in vse pripadajoče dokumentacije ter pogojev
za opravljanje pregledov in vzdrževalnih del.
Ploščati kolektorji Vaillant se lahko kombinirajo samo
z Vaillantovimi sestavnimi deli (pritrdila, priključki itd.) in
komponentami sistema. Uporaba drugih sestavnih delov
ali komponent sistema velja za neustrezno. V takem primeru ne prevzemamo odgovornosti.

2.3

Splošni varnostni napotki

> Pred oz. med montažo in tudi pri nadaljnjih delih (pregled, vzdrževanje, izklop, transport, odstranjevanje)
upoštevajte naslednje napotke.
Postavitev
Montažo, tako kot tudi vzdrževanje, popravila in izklop
kolektorskega polja lahko izvede le priznana strokovna
delavnica. Za postavitev na poševno streho sta potrebna
najmanj dva strokovna delavca. Upoštevati je potrebno
obstoječe predpise, pravila in smernice.
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Preprečite življenjsko nevarnost zaradi padca ali
padajočih delov
> Pri delu na višini upoštevajte nacionalne predpise za
varnost pri delu na višini.
> Zavarujte se z Vaillantovo varovalno vrvjo.
> Površine v območju morebitnega padanja predmetov
s strehe dovolj široko ogradite, da preprečite morebitne poškodbe oseb zaradi padajočih predmetov.
> Delovno mesto označite v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, npr. z opozorilno tablo.
Preprečite nevarnost opeklin in oparin!
Notranjost ploščatih kolektorjev se pri osončenosti
segreje na do 200° C.
> Izogibajte se vzdrževalnim delom ob žgočem soncu.
> Zaščitne folije pred soncem odstranite šele po montaži.
> Ploščate kolektorje brez zaščitne folije pred soncem
pred začetkom dela pokrijte.
> Delajte predvsem v jutranjih urah.
Preprečite škodo zaradi nepravilne montaže.
Montaža ploščatih kolektorjev po priloženih navodilih za
montažo zahteva strokovno obrtniško znanje, pridobljeno z opravljenim strokovnim usposabljanjem.
> Montažo izvajajte izključno v primeru, da ste opravili
tovrstno izobraževanje.
> Uporabite pritrdilne sisteme za ploščate kolektorje,
ki jih ponuja Vaillant.
> Ploščate kolektorje montirajte kot je opisano v teh
navodilih.
Preprečite nepravilno delovanje sistema zaradi
vsebnosti zraka
> Za polnjenje napeljave uporabite prenosno polnilno
napravo Vaillant, da preprečite vstop zraka v napeljavo.
> Uporabljajte ročni odzračevalnik, nameščen v kolektorskem polju.
> Alternativno lahko na najvišjo točko sistema vgradite
Vaillantov solarni ventil za hitro odzračevanje ali uporabite avtomatični sistem za izločanje zraka v solarnem krogu.
> Pri tem ravnajte po pripadajočih navodilih za namestitev in uporabo te opreme.

2.4

Pogoji za namestitev

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb oseb in materialne
škode zaradi udora strehe!
Nezadostno nosilna streha se lahko zaradi
dodatne obremenitve ob postavitvi ploščatih
kolektorjev udre.
> Postavitev ploščatih kolektorjev izvedite le
na zadostno nosilne špirovce ali nadomestne špirovce.
> Če je potreben nadomestni špirovec, naj letega postavi priznana krovska delavnica.
> Za celotno streho z vsemi špirovci kot tudi
z nadomestnimi špirovci naredite preizkus
primernosti.

> Če za držanje razdalje za montažo (¬ Tab. 5.4) ni na
voljo dovolj špirovcev, potem morate uporabiti nadomestne špirovce.
Odvisno od razdalje špirovca in kritine so nadomestni
špirovci večinoma potrebni pri kolektorskih poljih, ki
imajo tri ali več ploščate kolektorje.

2.4.1

Maksimalna obremenitev z vetrom

a

Nevarnost!
Življenjska nevarnost in materialna škoda
zaradi obremenitve z vetrom!
Če poševna streha ne vzdrži obremenitve
z vetrom, ki nastane na postavljenem ploščatem kolektorju, potem lahko veter odtrga ploščate kolektorje ali dele strehe. Osebe so
lahko ogrožene.
> Prepričajte se, da je bilo pred postavitvijo
ploščatih kolektorjev s strani statika ugotovljeno, da je poševna streha primerna za
postavitev.

Ploščati kolektorji so primerni za maksimalno obremenitev z vetrom do 1,6 kN/m2.

2.4.2

Maksimalna standardna obremenitev
s snegom

Ploščati kolektorji so primerni za maksimalno standardno obremenitev s snegom do 5,0 kN/m2.
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2 Varnost
3 Napotki za transport in montažo
2.4.3

Kot montaže

Ploščate kolektorje s kotom montaže 20° lahko montirate na strehe z naklonskim kotom od 10° do 30°. Ploščate kolektorje s kotom montaže 30° lahko montirate
na strehe z naklonskim kotom od 10° do 15°.
Pri kotu montaže manjšem od 15° samodejno čiščenje
ploščatega kolektorja ni več dano.

2.5

3.1

– Direktiva 97/23/EGS Evropskega parlamenta in Sveta
za približevanje pravnih predpisov držav članic glede
tlačnih naprav.

Ploščati kolektorji auroTHERM so
izdelani v skladu z dosežki sodobne
tehnologije in ustrezajo veljavnim
varnostno-tehničnim predpisom.
Skladnost s tozadevnimi normami je
bila potrjena.
Ploščati kolektorji auroTHERM so
uspešno prestali preizkus v skladu
z zahtevami znaka kakovosti »Solar
Keymark«.

Napotki za transport in montažo
Napotki za transport in uporabo

b

Oznaka CE

Z oznako CE kot proizvajalec sistema potrjujemo, da
Vaillant ploščati kolektorji ustrezajo naslednjim smernicam:

6

3

Pozor!
Poškodbe kolektorjev zaradi neustreznega
skladiščenja!
Pri nepravilnem skladiščenju lahko pride do
vdora vode v ploščati kolektor in pri zmrzali
vodi do poškodb.
> Kolektorje vedno shranjujte suhe in zaščitene proti vremenskim vplivom.

> Da bi zagotovili optimalno zaščito, ploščate kolektorje
vedno transportirajte leže.
> Gradbiščni oz. avtomobilski žerjav olajša transport na
streho. Če le-teh ni na voljo, je mogoče uporabiti
poševni elevator. V obeh primerih ploščati kolektor
dodatno vodite s pomočjo vrvi, da preprečite nihanje
ali prevrnitev na stran.
> Pri pomanjkanju motornih pomagal, ploščati kolektor
na streho povlecite s pomočjo prislonske lestve ali
zidarskih desk, ki služijo kot drča.

3.2

Napotki za montažo

> Upoštevajte maksimalno dovoljeno obremenitev nosilnega sloja in zahtevani odmik od roba strehe v skladu
z DIN 1055.
> Skrbno pritrdite ploščate kolektorje, da bodo držala
varno sprejela natezne obremenitve, ki nastanejo
zaradi neviht in neurij.
> Ploščate kolektorje po možnosti usmerite proti jugu.
> Pri 145/2 V/H: Krovno folijo s ploščatih kolektorjev
odstranite šele po zagonu solarne naprave.
> V solarnem krogu delajte le z trdo lotanimi povezavami, ploskimi tesnili, privojnimi vijaki ali spojnimi elementi, ki jih je dovolil proizvajalec za uporabo v solarnih krogih in pri ustrezno visokih temperaturah.
> Cevovode toplotno izolirajte v skladu z Direktivo o
energetski učinkovitosti stavb (HeizAnlV) Pazite na
temperaturno obstojnost (175° C) in UV obstojnost.
> Solarno napravo polnite samo z Vaillant pripravljeno
mešanico solarne tekočine.
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3.3

Tehnični predpisi

Montaža mora potekati v skladu s stavbnimi pogoji ter
krajevnimi in tehničnimi predpisi.
Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi
in smernice na nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev garancije opravi izključno pooblaščen serviser.

Zaščita proti streli

b

Pozor!
Poškodbe zaradi udara strele!
Pri montaži na višini več kot 20 m oz. v primeru kadar ploščati kolektorji štrlijo preko
slemena, lahko pride do poškodb naprave
zaradi udara strele.
> Električno prevodne dele priključite na strelovod.

3.4
>
>
>
>

>
>

Predpisi za preprečevanje nesreč in varstvo
pri delu
Pri montaži ploščatih kolektorjev upoštevajte nacionalne zakonske predpise za delo na ustrezni višini.
Poskrbite za predpisano varovanje pred padcem, tako
da uporabljate npr. strešno lovilno ogrodje, zaščitno
steno.
Če uporaba zaščitne strešne ograje ali zaščitne strešne stene ni primerna, za zaščito pred padcem navežite zaščitne vrvi, kot je npr. Vaillantova varovalna vrv.
Uporabljajte samo tisto orodje in pripomočke (npr. dvigalno opremo ali prislonsko lestev), ki ustreza vsakokrat veljavnim predpisom za preprečevanje nesreč in
varstvo pri delu.
Površine v območju morebitnega padanja predmetov
s strehe dovolj široko ogradite, da preprečite morebitne poškodbe oseb zaradi padajočih predmetov.
Delovno mesto označite v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, npr. z opozorilno tablo.

3.5
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3.6

Zaščita pred zmrzovanjem

b

3.7

Pozor!
Poškodbe zaradi zmrzovanja!
Ostanki vode lahko pri zmrzali poškodujejo
ploščate kolektorje.
> Ploščatega kolektorja nikoli ne polnite in ne
spirajte z vodo.
> Ploščati kolektor polnite in spirajte
izključno z Vaillantovo predpripravljeno
mešanico solarne tekočine.
> Solarno tekočino redno preverjajte s testerjem zaščite pred zmrzovanjem.

Zaščita pred prenapetostjo

a

Nevarnost!
Materialna škoda zaradi nestrokovne
inštalacije!
Zaradi nestrokovne inštalacije ali poškodovanega električnega kabla je lahko na cevovodih
prisotna omrežna napetost in lahko vodi do
poškodb oseb.
> Na cevi pritrdite ozemljitvene cevne
objemke.
> S pomočjo bakrenega kabla debeline
16 mm2-ozemljitvene cevne objemke povežite s potencialno zbiralko.

b

Pozor!
Nevarnost prenapetosti!
Prenapetost lahko poškoduje solarno napravo.
> Zaradi izravnave potencialov in za zaščito
pred prenapetostjo solarni krog ozemljite.
> Na cevi solarnega kroga pritrdite ozemljitvene cevne objemke.
> S pomočjo bakrenega kabla debeline
16 mm2-ozemljitvene cevne objemke povežite s potencialno zbiralko.
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4 Povezovalna shema

4

Povezovalna shema

i

Pri polaganju volumskega toka polja upoštevajte informacije o načrtovanju.

> Ploščate kolektorje povežite na podlagi naslednjih
pravil:

1

3

2

4

Ploščate kolektorje lahko hidravlično priklopite na štiri različne načine, kot je prikazano
na sliki.
Smer pretoka je vedno od spodaj navzgor.

Sl. 4.1 Smer pretoka
(tukaj prikazano: VFK 125/3 / 145/2V)

Kadar zaporedno povezujete 1 do 5 kolektorjev, lahko hidravlične priključke napeljete na
eni strani drugega pod drugim.

1

...

4

5

Sl. 4.2 Zaporedna vezava 1 - 5 ploščatih kolektorjev
(tukaj prikazano: VFK 125/3 / 145/2V)

Kadar zaporedno povezujete 6 do 12 ploščatih kolektorjev, potem morate hidravlične priključke razporediti diagonalno, da bi dobili
popoln pretok.

Maks. 12

1

2

...

11

12

Sl. 4.3 Zaporedna vezava 6 - 12 ploščatih kolektorjev
(tukaj prikazano: VFK 125/3 / 145/2V)

8
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> 12

1

2

...

6

7

8

9

...

13

14

Pri več kot 12 ploščatih kolektorjih morate
paralelno zgraditi več vrst ploščatih kolektorjev in jih paralelno hidravlično povezati.
> V vrsto povežite čim več ploščatih kolektorjev.
> Paralelno povežite le kolektorske vrste
z enako aperturno površino, da preprečite
različne padce tlaka v delnih kolektorskih
poljih.
> Poskrbite, da ima vsako delno kolektorsko
polje enako vsoto dolžine cevovodov v
dvižnem in povratnem vodu (Tichelmann
sistem), da bi preprečili različne padce
tlaka v priključnih cevovodih.

Sl. 4.4 Paralelna povezava
(tukaj prikazano: VFK 125/3 / 145/2V)
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4 Povezovalna shema

1

2

...

5

6

7

8

...

11

12

13

14

...

17

18

Sl. 4.5 Velikost posamičnih vrst
(tukaj prikazano: VFK 125/3 / 145/2V)

b

Pozor!
Nevarnost zračnih žepov pri
pomanjkljivem prezračevanju!
Pri 3 ali več paralelno povezanih
kolektorskih vrstah velja: Če posamičnih vrst pri zagonu dodatno ne
prezračite, lahko nastanejo zračni
žepi. Za prezračevanje posamičnih
vrst potrebujete dodatne zaporne
ventile.
> V posamično vrsto v kolektorskem dvižnem vodu ("vroča
stran") vgradite po en zaporni
ventil.
> Uporabljajte Vaillantov zaporni
ventil.
> Kolektorsko polje prezračite po
naslednjih navodilih:

b

Pozor!
Nevarnost materialne škode
zaradi nestrokovne montaže!
Pri zaprtem zapornem ventilu ali
neustrezni vgradni legi lahko pride
do poškodb ploščatega kolektorja
zaradi previsokega tlaka.
> Zapornega ventila v nobenem
primeru ne smete montirati
v povratni vod.
> Zagotovite, da so zaporni ventili
med delovanjem naprave odprti.

Paralelno povezane kolektorske vrste je
potrebno sprati in prezračiti posamično.
> V ta namen enega za drugim odprite vsakič le po en zaporni ventil, medtem ko naj
drugi ostanejo zaprti.
> Ko ste sprali in prezračili vse vrste, odprite
vse zaporne ventile.
> Na koncu skupaj sperite in prezračite vsa
kolektorska polja. Le tako lahko zagotovite,
da v kolektorskih poljih ne ostane zrak.

10
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Montaža

> Pred postavitvijo ploščatih kolektorjev na poševno
streho izvedite vse priprave, ki so opisane v poglavjih 5.1 do 5.5.
> Za postavitev ploščatih kolektorjev najprej montirajte
strešne nosilce in ogrodje, kot je opisano v poglavjih 5.6 in 5.7.
> Na koncu montirajte ploščate kolektorje s horinzontalnimi montažnimi letvami na ogrodje, kot je opisano v
poglavju 5.8.

a

Nevarnost!
Življenjska nevarnost in materialna škoda
zaradi obremenitve z vetrom!
Če poševna streha ne vzdrži obremenitve
z vetrom, ki nastane na postavljenem ploščatem kolektorju, potem lahko veter odtrga ploščate kolektorje ali dele strehe. Osebe so
lahko ogrožene.
> Prepričajte se, da je bilo pred postavitvijo
ploščatih kolektorjev s strani statika ugotovljeno, da je poševna streha primerna za
postavitev.

a

Nevarnost!
Življenjska nevarnost in materialna škoda
zaradi nezadostne nosilnosti strehe!
Nezadostno nosilna streha se lahko ob dodatni obremenitve ob postavitvi ploščatih kolektorjev udre.
> Pred montažo preverite stabilnost špirovca
in strehe. Stabilnost naj preveri statik.
> Prepričajte se, da so bili potrebni nadomestni špirovci strokovno neoporečno vgrajeni.

a

Nevarnost!
Nevarnost osebnih in materialnih poškodb
zaradi padajočih delov!
Na robnem območju poševnih streh ob viharjih nastajajo še posebej močni vetrovi.
> Pri določitvi mesta postavitve se držite
razdalje do roba strehe kot je opisano
v poglavju 5.5.2.
> Ploščati kolektorji lahko gledajo maksimalno 1 m čez sleme strehe.

Navodila za montažo auroTHERM 0020100921_02

5.1

Potrebno orodje

> Za montažo ploščatih kolektorjev si pripravite naslednje orodje.

Sl. 5.1Potrebno orodje

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ravnilo,
akumulatorski vijačnik,
Torx-Bit (TX25, vključen v obseg dobave),
šestrobi ključ 4 in 5 mm,
1 raglja s podaljškom SW z natičnim ključem 15 in 17
1 viličasti ključ SW 17,
merilni trak/členasto merilo,
kladivo,
ročna ločna žaga.
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5.2

Priprava strešnega prodora

b

Pozor!
Nevarnost pred škodo zaradi vdirajoče
vode!
Pri nepravilnem strešnem prodoru lahko
v notranjost stavbe vdira voda.
> Poskrbite za strokoven prodor strehe.

Sl. 5.2 Napeljava cevi skozi spodnjo napenjalno folijo ali
strešno lepenko

Zarezovanje spodnje napenjalne folije
> Spodnjo napenjalno folijo zarežite v obliki črke V.
> Širše zgornje krilce prepognite na strešno letev nad
njim, ožje spodnje krilce pa na spodnjo strešno letev.
> Spodnjo napenjalno folijo tesno napnite na strešno
letev. Tako se bo vlaga stransko odvajala.
Priprava enovite strešne plošče
> Pri enovitih strešnih ploščah odprtino vrežite z vbodno žago.
> Strešno lepenko zarežite v obliki črke V.
> Širše zgornje krilce prepognite na strešno letev nad
njim, ožje spodnje krilce pa na spodnjo strešno letev.
> Strešno lepenko tesno napnite na strešno letev. Tako
se bo vlaga stransko odvajala.

12
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5.3

Preverjanje obsega dobave

> S pomočjo slik in seznama materiala preverite popolnost vgradnih kompletov.

1
11
2

10
9

3

12

13
5

14

6
8

4

7

Sl. 5.3 Vgradni set

Poz.

Oznaka

1

Ploščati sončni kolektor

1

2

Nosilna letev

2

Set strešnih nosilcev:

Št. kosov

2

3

Strešni nosilec (tukaj: tip P, alternativno: sidrni vijak) (z vijaki)

2

4

Povezovalni element letev (z vijaki)

2

Set okvirja:
5

Držalna letev

6

Nastavna letev (z distančno cevko, vijakom in matico)

1
1

7

Držalo (z vijakom)

2

8

Varnostna sponka

2

Hidravlični priključni set:
9

Varnostni zatič

4

10

Čep (z odprtino za odzračevanje)

2

11

Dvižni vod (iztok z odprtino za tipalo kolektorja)

1

12

Povratni vod (vtok)

1

Hidravlični razširitveni set:
13
14

Varnostni zatič
Hidravlični spojnik

4
2

Tab. 5.1 Seznam materiala
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5.4

Izdelava kolektorskega polja

Naslednja tabela navaja potrebne komponente.

Hidravlični priključni set
Hidravlični razširitveni set
Set okvirjev
Set montažnih letev
Set strešnih nosilcev tipa P (strešnik)
Set strešnih nosilcev sidrni vijak
1)

2
potrebni seti/število kosov

Število ploščatih kolektorjev

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

1)

1
1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vsakič 1 hidravlični priključni set na kolektorsko polje za priključitev na cevovode (ploščati kolektorji so med seboj povezani s hidravličnim razširitvenim setom)

Tab. 5.2 Potrebne komponente

Pri strešnih nosilcih lahko izbirate med tipom P za strešnike in sidrnim vijakom za skodlo.
> S pomočjo tabele 5.2 določite število potrebnih strešnih nosilcev.

5.5

Določitev razporeditve strešnih nosilcev in
ogrodja

> Pred montažo določite število strešnih nosilcev
(¬ Pog. 5.5.1).
> Določite razdaljo nosilcev do roba (¬ Pog. 5.5.2).
> Ponazorite si, kako boste razporedili strešne nosilce in
ogrodje. Iz tabele 5.4 razberite potreben prostor in
razdalje ogrodja.
> Poskrbite, da so potrebni špirovci in nadomestni špirovci na razpolago na primernem mestu.

14
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5.5.1

Določitev števila potrebnih strešnih nosilcev

Število strešnih nosilcev je odvisno od obremenitve
s snegom na mestu inštalacije.
> Za podatke o maksimalni obremenitvi s snegom se
obrnite sk na krajevni gradbeni urad.
Do maks. obremenitve s snegom 3 kN/m2 je standardna
oprema s 4 strešnimi nosilci na kolektor dovolj.
> Za regije z večjo obremenitvijo s snegom, povečajte
število vgrajenih strešnih nosilcev na kolektor.
Dovoljena obremenitev s snegom se z vsakim dodatnim
ogrodjem/parom strešnih nosilcev poveča za 1,5 kN/m2.
Maks. obremenitev
s snegom sk
število strešnih nosilcev/kolektor

sk 3 kN/m2

3 kN/m2  sk  4,5 kN/m2

4

6

– Pri daljših straneh stavbe znaša e (edolg)
d ali 2 x v (odločilna je manjša vrednost),
najmanj pa 1 m.
– Pri krajših straneh stavbe znaša e (ekratek):
d ali 2 x v (odločilna je manjša vrednost),
najmanj pa 1 m.
Povzetek
Razdalja od roba znaša e/10
ekratek = š ali 2 x v
edolg = d ali 2 x v
(vsakič je odločilna manjša vrednost)

Primer
1,20 m

Tab. 5.3 Maks. obremenitev s snegom sk

1,50 m

> Če se uporabljajo razširitveni kompleti, je treba paziti,
da bodo strešne kljuke nameščene sredinsko, z enakimi razmiki.
> Pri obremenitvi s snegom 4,5 kN/m2 izdelajte statiko
za vsak posamezen primer. Pri tem pazite na to, da
maks. dovoljena obremenitev kolektorja s snegom
znaša 5,4 kN/m2.

i
5.5.2

Dovoljena maksimalna obremenitev na strešni
nosilec
Tip S/Tip P:
Fmaks = 1,875 kN

Določitev odmika nosilcev od roba

Na robovih zidnih in strešnih površin (npr. čelni napušč
in kap) lahko zaradi vetra nastanejo vrtinci, ki vodijo do
visokih obremenitev za kolektorje in montažne sisteme.
Področja kjer nastajajo vrtinci, so označena kot robna
območja. Kotna območja so cone, kjer se obrobna področja prekrivajo in kjer nastajajo posebej visoke obremenitve zaradi vrtincev.
Tako obrobnih kot tudi kotnih območij ne smete uporabiti za montažno površino.

h

b
l
Sl. 5.4. Primer Enodružinska hiša, 12 m x 15 m x 8 m
(širina/dolžina/višina)

12 m širine  2 x 8 m višine.
e kratek znaša 12 m.
Razdalja od roba pri krajši strani stavbe znaša 1,20 m.
15 m dolžine  2 x 8 m višine.
e dolg znaša 15 m.
Razdalja od roba pri daljši strani stavbe znaša 1,50 m.

> Zaradi obremenitev z vetrom upoštevajte minimalen
odmik kolektorjev od roba.
Odmik od roba, ki ga je potrebno upoštevati, znaša
e/10 in ga je potrebno posebej izračunati za vsako
stran stavbe.
> e izračunate iz vrednosti
š = širina stavbe
v = višina stavbe
d = dolžina stavbe

Navodila za montažo auroTHERM 0020100921_02
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5.5.3

Določitev razdalje ogrodja

Naslednja tabela prikazuje potreben prostor kolektorskega polja in razdalje ogrodja:

0

100

Maks. 1000

n.
mi

B

C
E

0

0
. 10

α

Maks. 200

C

D

min. 1000

n

mi

D

D

D

A

Maks. 200
min. 1000

β
Razdalja ogrodja do roba strehe: najmanj 1000 mm
Molenje ogrodja na slemenu strehe: maksimalno 1000 mm
Razdalja zunanjega ogrodja do roba kolektorske vrste: maksimalno 200 mm
Razdalje ogrodij/strešnih nosilcev med seboj:
ogrodja
 strehe
A

1)
2)

20°

25°

30°

E2)

E2)

E2)

E2)

E2)

B

C2)

10°

15°

E2)

E2)

D

16504

9

18567

10

20630

800-1400

8

10101)

14441

9501)

7

6501)

10315
12378

11801)

5
6

8101)

6189
8252

2150

3
4

1350

4126

1221

2

821

12630

6201)

11367

10

4401)

10104

9

7601)

8

9251)

8841

6501)

7

11301)

6315
7578

7851)

5
6

13901)

5052

9601)

3789

4

2150

2526

3

1350

Ležeče
(VFK 145/2 H)

15°

859

Pokončno
(VFK 125/3,
145/2 V)

C2)

10°

585

2

B

30°

5351)

Število
ploščatih
kolektorjev

20°

Sončni zahod na 20° (zimsko sonce)
Odvisno od razdalje letev; če razdalja letev te mere ne dopušča, potem izberite naslednjo mogočo najmanjšo mero

Tab. 5.4 Razmiki ogrodij
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5.6

Montaža strešnih nosilcev

a

Nevarnost!
Nevarnost osebnih in materialnih poškodb
zaradi udora strehe!
Nezadostno nosilna streha se lahko zaradi
dodatne obremenitve ob postavitvi ploščatih
kolektorjev na ogrodje in zaradi nastajajoče
obremenitve vetra udre.
> Preden začnete z montažo, naj primernost
strehe in špirovcev preveri statik!
> Ploščate kolektorje montirajte samo na
ustrezno nosilne strehe.

> Glede na kvaliteto strehe montirajte tip P za strešnike
ali tip sidrni vijak za skodlo.
> Prilagodite razdaljo strešnih nosilcev danostim špirovcev in kritine. Pri tem se držite določitev iz tabele 5.4.

5.6.1

Montaža tipa P (za strešnike)

1

2

Sl. 5.5 Strešni nosilec tipa P
Legenda
1 Spodnji del
2 Gornji del

Strešni nosilec tipa P lahko pritrdite le na špirovec ali na
nadomestni špirovec. Gornji del strešnega nosilca lahko
na spodnji del privijete središčno, desno ali levo
(¬ Sl. 5.5).

Navodila za montažo auroTHERM 0020100921_02
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> Odkrijte špirovec (1) na katerega naj bodo
pritrjeni strešni nosilci. Pri tem se držite
razdalj ogrodja, podanih v tabeli 5.4.
> Spodnji del strešnega nosilca pozicionirajte
na špirovec (2, 3).
> Z nasadnim/viličastim ključem (SW 15)
toliko odvijte zgornji vijak, da lahko strešni
nosilec nastavite po višini.
> Strešne nosilce nastavite na višino strešnikov, tako da se zgornji del strešnega
nosilca opira na kritino.(4).
> Z nasadnim/viličastim ključem (SW 15)
trdno privijte vijak.

4
2

3

1

Sl. 5.6 Določitev položaja strešnega nosilca tipa P na špirovec

5
6

A

> Strešni nosilec privijte s priloženimi vijaki
(najmanj 3 kosi) na špirovec (5).
> Strešnike znova postavite na njihovo
mesto (6).
> Po potrebi s kladivom rahlo potolcite
obrobo za odtekanje vode na spodnji (A)
oz. zgornji strani (B) strešnikov, da bi se
lahko popolnoma tesno prilegali.

B

Sl. 5.7 Pritrjevanje strešnega nosilca tipa P na špirovec

5.6.2

Montaža tipa sidrni vijak

1

2

> Na mestu montaže sidrnega vijaka izvrtajte vsakič eno luknjo v strešnik (1). Pri
tem se držite razdalj ogrodja, podanih v
tabeli 5.4.
> Sidrni vijak potisnite skozi strešnik in privijte na špirovec (2).
> Spodnjo matico od zgoraj privijte na
strešnik.
> Spodnjo matico tako čvrsto privijte, da tesnilo dovolj zatesni odprtino.

Sl. 5.8 Določitev položaja strešnega nosilca tipa P na špirovcu
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5. 7

Montaža ogrodja

a

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi padajočih
delov!
Nezavarovani ploščati kolektorji lahko zaradi
vetra padejo s strehe in ogrožajo ljudi.
> Uporabite ustrezen pritrditveni material,
ki ustreza tlom in danostim na mestu montaže (ni priložen dobavi).

L

30
°
L

20
°

> Nastavno letev skrajšajte na mero L na
označbi. Mera L znaša
– pri 20°:
– pri VFK V: 925 mm
– pri VFK V: 590 mm
– pri 30°:
– pri VFK V: 548 mm
– pri VFK V: 350 mm

a
Sl. 5.9 Krajšanje nastavnih letev
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Nevarnost!
Poškodbe ljudi in materialna
škoda zaradi zaradi neprimernega
krajšanja nastavnih letev!
Če nastavno letev skrajšate preblizu izvrtani luknji, potem lahko
nastavna letev na postavljen ploščatem kolektorju poči. Ploščati
kolektor lahko pade s strehe in
ogrozi ljudi.
> Nastavne letve krajšajte točno
na označbi.
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30°

2
1

20°

a

Nevarnost!
Poškodbe ljudi in materialna
škoda zaradi napačnega kota
montaže!
Pri kotu montaže različnem od 20°
in 30° trdnost kolektorja ni zagotovljena.
> Ogrodje montirajte le na določen
položaj kota.

a

Nevarnost!
Poškodbe oseb in materialna
škoda zaradi nepravilne montaže!
Če pri sestavljanju ogrodja ne
namestite distančne cevke, potem
trdnost ploščatega kolektorja ni
zagotovljena. Sistem se lahko
poškoduje. Ploščati kolektor lahko
pade s strehe in ogrozi ljudi.
> V vsakem primeru namestite distančno cevko po naslednjih
navodilih.

6
3
4

5
Sl. 5.10 Sestavljanje ogrodja

> Postavite nastavno letev (1, 3) v držalno
letev, tako da zgornja izvrtana luknja
držalne letve in zgornja izvrtana luknja
nastavne letve ležita druga nad drugo.
> Distančno cevko postavite (2) v izvrtani
luknji obeh letev, ki ležita druga nad drugo.
> Vijak (4) vtaknite skozi ploščo (5), izvrtano
luknjo in distančno cevko.
> Vijaka (4) z matico (6) še ne privijte popolnoma.
Pritrditev na strešni nosilec tipa P:

4
2

3
5

1

5

> Nagnite noge ogrodja tako, da jih lahko
montirate na strešni nosilec tipa P (1 in 3).
> Noge s priloženimi vijaki privijte na strešni
nosilec tipa P (2 in 4).
> Vijake nog (5) trdno privijte.
> Trdno privijte vijake nastavne letve
(¬ Sl. 5.10, Pol. 4)
> Preverite, če so vsi vijaki trdno priviti.

Sl. 5.11 Pritrjevanje ogrodja na tip P
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Pritrditev na strešni nosilec tipa sidrni vijak:

2

1
3
4

5

pritrdite spredaj:
> Nogo držalne letve nastavite tako, da lahko
noga stoji na strešniku (1).
> Sprostite zgornjo matico sidrnega vijaka.
> Nogo držalne letve postavite na sidrni
vijak.
> Privijte zgornjo matico (2) in jo zategnite
nad nogo (s SW 17).
> Navojno palico odrežite neposredno nad
matico (3).
> Pobrusite mesto reza (4).

Sl. 5.12 Pritjevanje ogrodja spredaj na sidrni vijak

2

3
4

1

5

Sl. 5.13 Pritjevanje ogrodja zadaj na sidrni vijak

pritrdite zadaj:
> Nogo nastavne letve nastavite tako, da
lahko noga stoji na strešniku (1).
> Sprostite zgornjo matico sidrnega vijaka.
> Nogo nastavne letve postavite na sidrni
vijak.
> Privijte zgornjo matico (2) in jo zategnite
nad nogo (s SW 17).
> Navojno palico odrežite neposredno nad
matico (3).
> Pobrusite mesto reza (4).
> Vijake nog (5) trdno privijte.
> Trdno privijte vijake na nastavni letvi
(¬ Sl. 5.9)
> Preverite, če so vsi vijaki trdno priviti.

Nadaljevanje
(Montaža s strešnim nosilcem tipa P in strešnim nosilcem tipa sidrni vijak):
> Ogrodje pritrdite ustrezno glede na število
kolektorjev, ki jih želite montirati, drugo za
drugim na strešne nosilce.
> Poskrbite, da bodo ogrodja paralelno
usmerjena. Za to uporabite ravnilo.

i

Razdalje ogrodja najdete
v tabeli 5.4.

Sl. 5.14 Pritrjevanje ogrodja
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5 Montaža

> Potisnite montažne letve horiontalno na
profil držal:
– Potisnite montažno letev najprej na eno
držalo (1).
– Potisnite montažno letev za en kos navzven (2).
> Nato montažno letev potisnite nazaj na
drugo držalo (3).
> Ta korak ponovite enega za drugim pri
celotnem ogrodju in sicer v spodnji in zgornji vrsti.

1

3

2

Sl. 5.15 Potiskanje montažih letev na držala
A

B

= =

C

min. 1

Maks
. 200

00

> Pri montaži več ploščatih kolektorjev
pustite, da se montažne letve po možnosti
zaključijo na sredini držala (A).
> Če to pogojeno z razdaljami špirovca in kritine ni možno, potem ustrezno ogrodje
pozicionirajte tako, da je med konci letev in
držalom najmanj 100 mm razdalje (B).
> Na prvem in zadnjem ogrodju naj motažne
letve gledajo maksimalno 200 mm preko
roba (C).

Sl. 5.16 Pritjevanje montažnih letev na več ogrodij

1

Če se dve montažni letvi ne končata na sredini držala, ampak molita preko ogrodja
(¬ Sl. 5.15, B), potem montažni letvi povežite
s povezovalnim elementom letev, kot sledi:
> Potisnite povezovalni element letev v montažno letev, tako da ca. polovica gleda
ven (1).
> Vijak od zadaj privijte s šestrobim ključem
4 mm.
> Drugo montažno letev porinite na povezovalni element letev.
> Drugi vijak prav tako privijte od zadaj.

Sl. 5.17 Spajanje nosilnih letev (s povezavalnim elementom letev)
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Montaža 5

Montažne letve v vsakem primeru povežite
z varnostno sponko kot sledi:
> Stisnite varnostno sponko (1) v montažno
letev. Pri tem pazite na to, da se varnostna
sponka (1) zaskoči v luknje montažne letve.

1

i

Upoštevajte, da varnostna sponka
po montaži ni več dostopna.

Sl. 5.18 Spajanje montažnih letev (z varnostno sponko)

> Držala spodnjih montažnih letev privijte
s šestrobim ključem 5 mm pred postavitvijo
kolektorjev.

i

Po postavitvi kolektorjev vijaki spodnjega držala niso več dostopni.

Sl. 5.19 Pritrditev montažnih letev spodaj

5.8

Montaža ploščatih kolektorjev

a

Nevarnost!
Nevarnost opeklin!
Notranjost kolektorjev se pri osončenosti
segreje na do 200° C.
> Tovarniško nameščeno folijo za zaščito
kolektorja pred soncem kolektorja
VFK 145/2 odstranite šele po zagonu solarnega sistema.
> Izogibajte se montaži pri žgočem soncu.
> Preden začnete z delom, ploščate kolektorje pokrijte.
> Delajte predvsem v jutranjih urah.
> Nosite primerne zaščitne rokavice.
> Nosite primerna zaščitna očala.
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5 Montaža

> Spodnji rob ploščatega kolektorja položite
na profil montažne letve. Bodite pozorni na
to, da montažna letev (1) obdaja spodnji
rob ploščatega kolektorja.

1

Sl. 5.20 Pritrjevanje ploščatih kolektorjev s kavlji

2

> Najprej potisnite samo levo stran zgornje
montažne letve izravnano na ploščati
kolektor.
> Bodite pozorni na to, da montažna letev (1)
obdaja zgornji rob ploščatega kolektorja.
> Najprej privijte le držalo levo zgoraj (2).
Uporabite šestrobi ključ 5 mm.
> Pazite, da montažna letev pri privijanju
vijaka ne zdrsne na stran.

1

a

Sl. 5.21 Pritrditev ploščatega kolektoja zgoraj

2

A

a

1

B
1
2

Sl. 5.22 Namestitev hidravličnega spojnika
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Pozor!
Življenjska nevarnost zaradi
nestrokovne montaže!
Pri nestrokovni pritrditvi lahko ploščati kolektor strmoglavi in ogrozi
ljudi.
> Po privitju vsakega kolektorja
preverite trdnost povezave
z vijaki in vijake po potrebi zategnite.

> Odstranite zamaške iz odprtin na zbiralniku.
> Cevno spojko do konca potisnite v odprtino zbiralnika (1).
> Sponko potisnite v vodilo odprtine zbiralnika (2).

b

Pozor!
Nevarnost poškodb kolektorja!
Pri nestrokovni montaži cevnega
spojnika, se lahko ploščati kolektor
poškoduje.
> Prepričajte se, da je varnostni
zatič (A) zdrsnil v utor na cevni
spojki (B).
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Montaža 5

> Naslednji kolektor postavite na spodnjo
montažno letev.
> Ploščati kolektor potisnite do prvega ploščatega kolektorja (1) in zavarujte hidravlične spoje s skobami (2).
> Drugo zgornjo montažno letev potisnite
izravnalno do ploščatega kolektorja.
> Drugo zgornjo montažno letev privijte na
ustrezno držalo (3) skupaj z montažno
letvijo prvega kolektorja.
> Uporabite šestrobi ključ 5 mm.
> Pri vsakem nadaljnjem kolektorju
postopajte po enakem principu.

3
2

A

a

1
1

B

2

Sl. 5.23 Montaža nadaljnjih ploščatih kolektorjev

b
4

3

1

2

Sl. 5.24 Montaža hidravličnih priključkov (1 – 5 ploščatih kolektorjev)
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Pozor!
Nevarnost poškodb kolektorja!
Pri nestrokovni montaži cevnega
spojnika, se lahko ploščati kolektor
poškoduje.
> Prepričajte se, da je varnostni
zatič (A) zdrsnil v utor na cevni
spojki (B).

> Zgoraj priključite dvižni vod (iztok z odprtino za tipalo kolektorja) (1).
> Dvižni vod zavarujte s skobo (1).
> Spodaj priključite povratni vod (vtok) (2).
> Povratni vod zavarujte s skobo (2).
> Odstranite rdeč čep.
> Tipalo kolektorja VR 11 vtaknite v odprtino (1).
> Tipalo kolektorja VR 11 zavarujte pred zdrsom s kabelsko vezalko.
> Montirajte oba čepa z odprtino za prezračevanje na drugi strani kolektorskega polja
zgoraj in spodaj na kolektroju (3 in 4).
> Oba čepa zavarujte s skobami (3 in 4).
> S priključnimi cevmi napeljite dvižni in
povratni vod kolektorja do sistema.
> Po potrebi preverite tesnjenje priključkov.
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5 Montaža

4

3

1

2

Sl. 5.25 Montaža hidravličnih priključkov (6 ali več ploščatih kolektorjev)
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i

Kadar zaporedno povezujete 6 ali
več ploščatih kolektorjev, potem
morate hidravlične priključke razporediti diagonalno, da bi dobili
popoln pretok.

> Povratni vod (vtok) na eni strani vtaknite v
spodnjo stransko odprtino (2).
> Povratni vod zavarujte s skobo (2).
> Dvižni vod (izpust z odprtino za tipalo
kolektorja) vtaknite diagonalno na nasprotno stran v zgornjo stransko odprtino (4).
> Dvižni vod zavarujte s skobo (4).
> Odstranite rdeč čep.
> Tipalo kolektorja VR 11 vtaknite v odprtino.
> Tipalo kolektorja VR 11 zavarujte pred zdrsom s kabelsko vezalko.
> Montirajte oba čepa z odprtino za prezračevanje na obe nadaljnji odprtini (1 in 3).
> Oba čepa zavarujte s skobami (1 in 3).
> S priključnimi cevmi napeljite dvižni in
povratni vod kolektorja do sistema.
> Po potrebi preverite tesnjenje priključkov.
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6

Kontrolni seznam

> S pomočjo naslednje tabele preverite, ali so opravljeni
vsi delovni koraki.
Delovni korak
1 Montaža nosilca v skladu s predpisi
2 Set okvirja: Vsi vijaki so priviti
3 Vsi priključki so zavarovani s skobami.
4 Hidravlični priključki so pravilno napeljani.
5 Tipalo kolektorja VR 11 je priključeno.
6 Vsa vpenjala so pritrjena.
7 Kolektorji so priključeni na strelovod (možno pri obstoječem sistemu zaščite proti streli).
8 Preizkus tlaka (po možnosti z zračnim tlakom) je opravljen, vsi priključki tesnijo.
Tab. 6.1 Kontrolni seznam

i

Pred prvim zagonom in v letnih časih z visokimi temperaturnimi nihanji lahko pride do
nastajanja kondenza v ploščatih kolektorjih.
Tvorjenje kondenza je normalen proces in ni
nobena motnja.

i

Odsevi zaradi nepravilnosti v steklu so posledica značilnih lastnosti materiala.
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7 Inšpekcija in servisiranje

7

Inšpekcija in servisiranje

7.3

Predpogoj za trajno pripavljenost delovanja, zanesljivost
in visoko življensko dobo je redni letni pregled/vzdrževanje celotne solarne naprave, ki ga opravi pooblaščen serviser.
Vaillant priporoča sklenitev pogodbe o vzdrževanju.

a

Preverite morebitne poškodbe izolacije cevi

> Preverite izolacije cevi na poškodbe.
> Poškodovane izolacije cevi zamenjajte, da preprečite
toplotne izgube.

Nevarnost!
Nevarnost poškodb in materialne škode
zaradi nestrokovnega vzdrževanja in
popravil!
Opuščeno ali neustrezno vzdrževanje lahko
vpliva na obratovalno varnost naprave.
> Poskrbite, da bo vzdrževalna dela ali popravila opravljal samo pooblaščen strokovnjak.

V naslednji tabeli so navedena bistvena vzdrževalna dela
na ploščatem kolektorju in intervali vzdrževanja.
Vzdrževalna dela

Vzdrževalni
interval

Vizualni pregled ploščatega kolektorja
in priključnih povezav
Preverjanje držal in sestavnih delov kolektorja na trdnost

letno

Preverjanje izolacije cevi na poškodbe
Tab. 7.1 Vzdrževalna dela

7.1

>
>
>
>

Vizualni pregled ploščatega kolektorja in
priključnih povezav
Preverite ali na ploščatih kolektorjih ni poškodb.
Preverite umazanijo na ploščatih kolektorjih.
Po potrebi odstranite težko umazanijo.
Preverite tesnost priključnih povezav.

7.2

Preverjanje trdnosti držal in sestavnih delov
kolektorja

> Preverite trdnost vseh povezav z vijaki in povezave
z vijaki po potrebi pritegnite.

28
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Izklop naprave 8

8

Izklop naprave

> Tudi pri izklopu in demontaži se držite
– napotkov za transport in uporabo (¬ Pog. 3.1),
– napotki za montažo (¬ Pog. 3.2),
– tehnični predpisi (¬ Pog. 3.3) in
– prepisi za preprečevanje nesreč in varstvo pri delu
(¬ Pog. 3.4).

a

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!
Notranjost kolektorjev se pri osončenosti
segreje na do 200° C.
> Izogibajte se del pri žgočem soncu.
> Preden začnete z delom, kolektorje pokrijte.
> Delajte predvsem v jutranjih urah.
> Nosite primerne zaščitne rokavice.
> Nosite primerna zaščitna očala.

8.1

b

Pozor!
Poškodbe na ploščatih kolektorjih in na
solarni napravi!
Nestrokovna demontaža lahko vodi do
poškodb na ploščatem kolektorju in solarni
napravi.
> Pred demontažo ploščatih kolektorjev
poskrbite za to, da solarno napravo izklopi
pooblaščen inštalater ali servisna služba
Vaillant.

b

Pozor!
Ogrožanje okolja zaradi solarne tekočine!
Po izklopu solarne naprave je ploščati kolektor še vedno napoljen s solarno tekočino, ki
lahko pri demontaži izteka.
> Med transportom s strehe cevne priključke
ploščatega kolektorja zaprite s pokrivni
čepi.

Delovanje solarne naprave se ne bi smelo prekiniti.
Za potrebe popravil in vzdrževalnih del se lahko solarna
naprava za krajši čas izklopi.

b

b

Pozor!
Nevarnost poškodb ploščatih kolektorjev!
Ploščati kolektorji, ki niso v obratovanju, lahko
zaradi dolgoročnih visokih mirujočih temperatur pospešeno starajo.
> Poskrbite, da bo izklop solarne naprave
opravil pooblaščen inštalater.
> Ploščate kolektorje odklopite za največ štiri
tedne.
> Ploščate kolektorje, ki niso v obratovanju,
pokrijte.
> Pri tem pazite, da bo pokritje varno pritrjeno.
> Če boste solarno napravo izklopili za daljši
čas, demontirajte ploščate kolektorje.

Demontaža ploščatih kolektorjev

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Zrahljajte hidravlične priključke.
Zrahljajte držala.
Snemite ploščate kolektorje s strehe.
Odstranite pokrivne čepe.
Ploščate kolektorje preko obeh spodnjih priključkov
popolnoma izpraznite v kanto.
Pokrivne čepe ponovno namestite.
Pravilno odstranite solarno tekočino (¬ Pog. 9.3).
Dovolj dobro ovijte ploščate kolektorje.
Ploščate kolektorje pravilno odstranite med odpadke
(¬ Pog. 9.1).

Pozor!
Nevarnost oksidacije solarne tekočine!
Če po daljšem izklopu odprete solarni krog, se
lahko solarna tekočina zaradi vdora zračnega
kisika pospešeno stara.
> Poskrbite, da bo izklop solarne naprave
opravil pooblaščen inštalater.
> Ploščate kolektorje odklopite za največ štiri
tedne.
> Pred daljšim izklopom izpraznite celotno
solarno napravo in strokovno odstranite
solarno tekočino.
> Če boste solarno napravo izklopili za daljši
čas, demontirajte ploščate kolektorje.
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9 Recikliranje in odstranjevanje
10 Nadomestni deli
9

Recikliranje in odstranjevanje

Tako naprave kot transportna embalaža so v pretežni
meri sestavljeni iz materialov primernih za recikliranje.
> Upoštevajte veljavne nacionalne zakonske predpise.

9.1

10 Nadomestni deli
Za vse informacije v zvezi z originalnimi Vaillant rezervnimi deli prosimo pokličite na Vaillant predstavništvo
v Sloveniji.

Ploščati kolektor

Ploščati kolektorji ne sodijo med gospodinjske odpadke.
Vse sestavine so primerne za recikliranje, brez omejitev,
lahko se ločujejo in posredujejo krajevni družbi za obdelavo reciklažnih materialov. Poskrbite, da bodo ploščati
kolektorji ustrezno odstranjeni med odpadke.

9.2

Embalaža

Odstranjevanje transportne embalaže prevzame inštalater, ki je napravo namestil.

9.3

Solarna tekočina

Solarno tekočino odstranjujte v skladu s krajevnimi predpisi in jo odlagajte npr. na primerni deponiji ali v primerni sežigalnici tovrstnih odpadkov.
Nekontaminirana embalaža se lahko ponovno uporabi.
Embalažo, ki je ni moč očistiti, odstranite enako kot
solarno tekočino.
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Garancija in servisna služba 11

11
11.1

Garancija in servisna služba
Garancija

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v
garancijskem listu.

i
11.2

Die Flachkollektoren sind hagelfest nach
EN 12975-2. Dennoch empfehlen wir, Schäden,
die bei Unwetter und Hagel entstehen, in die
Gebäudeversicherung mit einzubeziehen.
Unsere Materialgewährleistung erstreckt sich
nicht auf derartige Schäden.

Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna
popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji:
Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija
Ali na internet strani:
Internet: http://www.vaillant.si

Navodila za montažo auroTHERM 0020100921_02

31

12 Tehnični podatki

12 Tehnični podatki
Enota

VFK 125/3

VFK 145/2 V/H

Vertikalna spirala

Horizontalna/vertikalna spirala

mm

2033 x 1233 x 80

1233 x 2033 x 80 (H)
2033 x 1233 x 80 (V)

kg

37

38

Prostornina

l

1,85

2,16 (H)
1,85 (V)

Največji tlak

bar

Temperatura v stanju mirovanja

°C

Bruto površina

m2

2,51

Aperturna površina

m2

2,35

Absorpcijska površina

m2

2,33

Absorber

mm

Aluminij (obdan z vakuumsko plastjo) 0,4 x 1178 x 1978

Tip absorberja
Mere (D x Š x V)
Teža

Obloga

Zasteklitev

Izolacija hrbtne stene

160

%

170

Visoko selektivna (črna)

Visoko selektivna (modra)

= 90 %
 = 20 %

= 95 %
 = 5%

mm

Vrsta stekla
Prenos

10

3,2
Varnostno
Svetlo steklo

Kaljeno solarno steklo (prizmatična struktura)

 = 88

 = 91
40
 = 0,035
 = 55

mm
W/m2K
kg/m3

Obrobna izolacija

ni
%

74,0

79,8 (H)
79,0 (V)

Koeficient toplotne izgube k1

W/m2K

3,89

3,79 (H)
3,72 (V)

Koeficient toplotne izgube k2

W/m2K2

0,018

0,016 (H)
0,016 (V)

Izkoristek 0

Tab. 12.1 Tehnični podatki
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Tehnični podatki 12

80
1223
1233

79

80

5

2033

1875

1978

79

1178

Sl. 12.1 Oznake mer za VFK 125/3, VFK 145/2 V
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1233

1100
66,5

80

2033

1178

1223

5

66,5

12 Tehnični podatki

1978

Sl. 12.2 Oznake mer za VFK 145/2 H
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