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INSTruCţIuNI DE moNTAJ pENTru
pANourI SoLArE Cu TuburI vIDATE

Tuburi cu vacum din seria Sp 58-1800
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Colectoarele nostre cu vacum din seria 58/1800 se vor livra toate elementele de montare.
varianta in care se vor monta pe acoperisuri cu tigla sau acoperisuri drepte(plate).
Toate materialele de montaj sunt concepunte pentru acoperisuri.

1.Montaj pentru acoperisuri cu tigla.

Setul de montaj pentru colectori cu 18 tuburi vidate pentru acoperis înclinat se compune din:

• 1 Cutie colectoare (1)
• 1 rama inferioara (2)
• Sisteme de prindere pentru tuburi (3)
• profile pentru colectori (4)
• Sine performate pentru acoperis
• 1 Legatura cu suruburi (6)
• 18 Tuburi cu vacum (7)
• 1 Tub cu pasta
• 2 Sine pentru orizontala

Setul de montaj pentru 22 tuburi colectoare pentu acoperis înclinat se compune din:

• 1 Cutie colectoare (1)
• 1 rama inferioara (2)
• Sisteme de prindere pentru tuburi (3)
• profile pentru colectori (4)
• Sine performate pentru acoperis
• 1 Legatura cu suruburi (6)
• 22 Tuburi cu vacum (7)
• 1 Tub cu pasta
• 2 Sine pentru orizontala

Setul de montaj pentru 30 tuburi colectoare pentu acoperis înclinat se compune din:

• 1 Cutie colectoare (1)
• 1 rama inferioara (2)
• Sisteme de prindere pentru tuburi (3)
• profile pentru colectori (4)
• Sine performate pentru acoperis
• 1 Legatura cu suruburi (6)
• 30 Tuburi cu vacum (7)
• 1 Tub cu pasta
• 2 Sine pentru orizontala

pentru o montare corecta, vom descrie mai jos modul de montare al unui panou solar format
din 30 tuburi.

profilul (4) se va monta împreuna cu cele 6 suporturi de prindere (5) de acoperis (vezi Fig.1 si Fig.2).

Aceste profile sunt deja gaurite petru a veni in ajutor la montarea suportului de acoperis,
Surubul (6) va prinde profilul (4) de profilul (5).
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Fig 1

Fig 2
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Fig 3

Fig 4

Sfat: Ar fi indicat ca inainte de montare, cutia colectoare (1), profilul inferior (2) si profilul 
colector (4) sa nu fie strins la maxim pentru a se putea deplasa.

Cu elementul de prindere (6) se va prinde rama de jos (2 ) cu profilul (4) (bild 4). In suportul 
de prindere a ramei inferioare se gasesc 30 de crestaturi (3) pentru o fixare mai buna.

Cutia colectoare (1) se va prinde de profilul (4) cu elementele de prindere (6) .



5Dimes Solar  instructiuni montaj panouri solare

Atentie: înainte de a se introduce tuburile cu vacum in cutia colectoare, heat pipe-urile 
se vor trage 10 cm afara !

Schimbatorul de caldura Heatpipe se va inpinge apoi impreuna cu tuburile in colector.
Este obligatoriu la fiecare Heat-pipe înainte de a se introduce in orificiile din cutia colectoare 
sa se dea cu pasta si se va avea grija ca introducerea sa fie perpendiculara in cutia colectoare.

In orificiile din cutia colectoare se vor introduce tuburile cu vid printr-o rasucire usoara.
Dupa ce s-au introdus tuburile in orificii, partea de jos ramine inca deschisa.

se va unge cu pasta

Toate suruburile se vor strange fest.
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2. montajul pe acoperisuri drepte.

Setul de montaj pentru 18 tuburi colectoare pentu acoperis înclinat se compune din:

• Cutie colectoare (S)
• rama inferioara (u)
• 22 suporturi de prindere pentru tuburi
• 2 profile (1)
• 2 elemente de legatura pe lungime (2)
• 4 picioare (3)
• Element de rezistenta (4)
• 2 Elemente de constructie mobile (7)
• 2 elemente de legatura laterale (8)
• Set cu suruburi
• pasta speciala

Setul de montaj pentru 22 tuburi colectoare pentu acoperis înclinat se compune din:

• Cutie colectoare (S)
• rama inferioara (u)
• 22 suporturi de prindere pentru tuburi
• 2 profile (1)
• 2 elemente de legatura pe lungime (2)
• 4 picioare (3)
• Element de rezistenta (4)
• 2 Elemente de constructie mobile (7)
• 2 elemente de legatura laterale (8)
• Set cu suruburi
• pasta speciala

Setul de montaj pentru 30 tuburi colectoare pentu acoperis înclinat se compune din:

• Cutie colectoare (S)
• rama inferioara (u)
• 30 suporturi de prindere pentru tuburi
• 2 profile (1)
• 2 elemente de legatura pe lugime (2)
• 6 Suporturi de prindere (3)
• 2Element de rezistenta (4)
• 3 Elemente de constructie mobile (7)
• 3 elemente de legatura laterale (8)
• Set cu suruburi
• pasta speciala
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Suportul (3) se foloseste pentru prinderea ramei de podea respectiv pe o suprafata orizontala.
(Fig.5). pe rama construita se monteaza colectorii. Suportul (3) este confectionat rotund cu 
diametrul de120 mm si se gasesc 2 gauri de 12 mm fiind necesare la fixarea pe podea.

Fig.5

Fig.6 arata modul de prindere a suportului (3) profilul (1).

Fig.6
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Fig. 7 arata modul de prindere al suportului (3) cu elementul mobil de constructie (7).

Fig.7

Fig.8

pentru montarea unui set de 3 rame, fiecare din cite un profil (1), o rama laterala de legatura (8) si 
un element mobil de constructie (7) , trebuie avut mare atentie cum se monteaza incit inclinatia 
unghiului, ß sa fie orizontal (Fig. 8).
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Constructia completa pentru acoperisuri drepte cu elementele de legatura (2) impreuna cu ele-
mentele de rezistenta (4) trebuie in asa fel montate asa cum arata in imaginea 8 si sa rezulte 
cotele din imagine.

Sfat:
Este indicat, ca inainte de a inbina toate elementele, cutia colectoare (S) cit si rama inferioara 
(u) pe profilul (1) sa se miste liber -- si piulitele sa nu fie fest strinse la maximum.
In orificiile din cutia colectoare se vor introduce tuburile cu vid printr-o rasucire usoara.
Dupa ce s-au introdus tuburile in orificii, partea de jos ramine inca deschisa.

Atentie:
Este obligatoriu la fiecare Heat-pipe înainte de a se introduce in orificiile din cutia colectoare 
sa se dea cu pasta si se va avea grija ca introducerea sa fie perpendiculara in cutia colectoare.
(posibilitate, rama inferioara(u) pe profilul colectoeului(1) si suporturile de tuburi (5) in dis-
pozitivul ramei inferioare (u) sa se introduca)
Dupa ce tuburile au fost introduse in suporturi se inchide capacul pina se aude un clic, ,si apoi 
se stringe surubul din partea de jos al suportului cu gija pina jocul din suport dispare.
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3. Constructie pntru acoperisuri putin inclinate.

Setul de montaj pentru 18 tuburi colectoare pentu acoperisuri putin inclinate se compune din:

- Tubul colector (S)   
- rama inferioara (u)   
- 18 Suporturi pentru tuburi   
- 2 profile pentru colectori (1)   
- 2 legaturi pe lungime (2)   
- 2 profile pentru acoperis(3)   
- Element de rezistenta (4)   
- 2 Suporturi de prindere (7)   
- 2 Seturi de legatuta fata (8)   
- 2 Seturi legatura spate(9)   
- Set suruburi   
- pasta speciala   

Set de montaj pentru 22 tuburi colectoare pentu acoperisuri putin inclinate se compune din:

• Cutia colectoare colector (S)
• rama inferioara (u)
• 22 Suporturi pentru tuburi
• 2 profile pentru colectori (1)
• 2 legaturi pe lungime (2)
• 2 profile pentru acoperis(3)
• Element de rezistenta (4)
• 2 Suporturi de prindere (7)
• 2 Seturi de legatuta fata (8)
• 2 Seturi legatura spate(9)
• Set suruburi
• pasta speciala

Set de montaj pentru 30 tuburi colectoare pentu acoperisuri putin inclinate se compune din:

- Cutia colectoare (S)   
- rama inferioara (u)   
- 30 Suporturi pentru tuburi   
- 3 profile pentru colectori (1)   
- 2 Elemente de legatura pe lungime (2)   
- 3 profile pentru acoperis (3)   
- 2 Elemente de rezistnta(4)   
- 3 Suporturi de prindere (7)   
- 3 Set de legatura fata (8)   
- 3 Set de legatura spate (9)   
- Set cu suruburi   
-  pasta speciala   
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Sistemul de montaj cu 30 de tuburi trebuie sa arate ca cel din Fig.9

mai intîi se vor monta 3 sisteme complete de colectori , fiecare are un profil pentru colectoril 
(1), un profil pentru acoperis (3) si un suport de prindere (7) .
Trebuie avut grija la montat conform desenului (Fig.9).

Fig.9

Fig.9.a
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Fig. 10

Fig. 11
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Sfat:
Este indicat, ca inainte de a inbina toate elementele, cutia colectoare (S)
Cit si rama inferioara (u) pe profilul (1) sa se miste liber -- si piulitele sa nu fie fest strinse.
In orificiile din cutia colectoare se vor introduce tuburile cu vid printr-o rasucire usoara.
Dupa ce s-au introdus tuburile in orificii, partea de jos ramine inca deschisa.

Atentie:
Este obligatoriu la fiecare Heat-pipe înainte de a se introduce in orificiile din cutia colectoare 
sa se dea cu pasta si se va avea grija ca introducerea sa fie perpendiculara in cutia colectoare.
(posibilitate, rama inferioara(u) pe profilul colectorului(1) si suporturile de tuburi (5) in dis-
pozitivul ramei inferioare (u) sa se introduca)

Dupa ce tuburile au fost introduse in suporturi se inchide capacul pina se aude un klic, ,si apoi 
se stringe surubul din
partea de jos al suportului cu gija pina jocul din suport dispare.

Toate suruburile strinse bine inseamna siguranta in functionare.

Atentie !
Nu se introduce lichidul de incalzire (antigel -28°C) in instalatie in zilele insorite.
Temperatura in colectore poate fi peste 250 °C.
Se poate deterioa instalatia. Atentie !!!! Se pierde Garantia !!!!
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