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De ce energie solara ?
Pentru ca energia solarã este practic inepuizabilã. Este cea mai curatã formã de

energie de pe pãmânt si este formatã din radiatii calorice, luminoase, radio sau de altã
naturã emise de soare; ca sa nu mentionam faptul ca este gratuita si costurile de
exploatare sunt reduse.

Principiul functionarii sistemului achizitionat de dumneavoastra consta in captarea
aceastei energii solare. De aceea tinem sa va felicitam pentru optiunea efectuata si sa va
multumim ca ati achizitionat sistemul solar de producere apa calda de la firma noastra.
Pentru a avea deplina satisfactie in utilizarea lui va rugam sa cititi cu atentie instructiunile
de mai jos.

1111.... InformaInformaInformaInformaţţţţiiiiiiii generalegeneralegeneralegenerale

1.11.11.11.1.... DespreDespreDespreDespre instrucinstrucinstrucinstrucţţţţiuniiuniiuniiuni

Acest manual de instrucţini descrie funcţionarea şi utilizarea instalaţiei solare
presurizate cu boiler integrat care realizează schimbul de caldură intre tuburile vidate si
apa din interioul boilerului.

1.21.21.21.2.... DespreDespreDespreDespre produsprodusprodusprodus

Instalaţia solară are ca rol principal transferarea căldurii captată de tuburile vidate, de
la soare, către boiler, ce serveşte pentru preparea apei calde menjere (ACM) necesare
consumului zilnic. Instalaţia a fost dimensionată în etapa precedenta realizării instalaţiei
solare propriu-zise in functie de cerintele dumneavoastra, urmînd ca în acest manual să se
prezinte componentele ei şi modul de utilizare.

Aceasta este compusă din următoarele componente :

- PanouPanouPanouPanou solarsolarsolarsolar care la randul sau cuprinde :
a. CadrulCadrulCadrulCadrul dededede sustineresustineresustineresustinere a boilerului si a tuburilor. Acesta serveste pentru

montajul panoul solar fie pe plan orizontal (Ex. terasa), fie pe acoperis
inclinat;

b. TuburileTuburileTuburileTuburile vidatevidatevidatevidate cucucucu heat-pipeheat-pipeheat-pipeheat-pipe transfera caldura captata de la soare catre
apa din boiler;

c. BoilerulBoilerulBoilerulBoilerul - are interiorul din tabla de inox, fiind izolat cu o izolatie din spuma
poliuretanica de 55 mm pentru a reduce pierderile de caldura;

d. AnodAnodAnodAnod magneziumagneziumagneziumagneziu ---- protejeaza interiorul boilerului la depuneri de calcar;

- RobinetiRobinetiRobinetiRobineti izolareizolareizolareizolare;
- RobinetRobinetRobinetRobinet dededede goliregoliregoliregolire;
- TeavaTeavaTeavaTeava apaapaapaapa calda/rececalda/rececalda/rececalda/rece;
- ClapetaClapetaClapetaClapeta senssenssenssens;
- AerisitorAerisitorAerisitorAerisitor solarsolarsolarsolar;
- Termo-supapaTermo-supapaTermo-supapaTermo-supapa dededede sigurantasigurantasigurantasiguranta.
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2.2.2.2. PrezentareaPrezentareaPrezentareaPrezentarea sistemuluisistemuluisistemuluisistemului

Fig.Fig.Fig.Fig. 1111 PanouPanouPanouPanou solarsolarsolarsolar presurizatpresurizatpresurizatpresurizat
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Fig.Fig.Fig.Fig. 2222 PanouPanouPanouPanou solarsolarsolarsolar presurizatpresurizatpresurizatpresurizat ---- principiuprincipiuprincipiuprincipiu dededede functionarefunctionarefunctionarefunctionare

In cazul folosirii sistemului presurizat, amplasametul panoul nu mai este decizional in
reglarea debitului la punctul de consum (el poate fi montat ata la sol cat si pe acoperis,
atat timp cat sunt indeplinite conditiile optime pentru captarea radiatiei solare).

Ca si constructie la partea superioara a boilerului, se afla racordul pentru introducerea
aerisitorului ce va ajuta la eliminare aerului din boiler; la partea inferioara sunt prezente 4
racorduri care vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

* RacordRacordRacordRacord 1111 - din dreapta spre stanga reprezinta intrarea de apa rece;
* RacordRacordRacordRacord 2222 - racord de insertie al anodului de magneziu, ce realizeaza o protectie la

depuneri de calcar;
* RacordRacordRacordRacord 3333 - racord destinat termosupapei de siguranta care indeplineste 2 functii de

protectie: protejeaza boilerul la supra temperatura, astfel ca la temperatura de 90ºC
elementul termosensibil al supapei deschide valva pentru a elibera din apa fierbinte
prezenta in boiler, si pentru a lasa apa rece sa intre in boiler pentru a scadea temperatura
interioara, iar a 2-a functie de protectie o constituie protectia la suprapresiune - la
presiunea de 6 bar, valva se va deschide si va elibera din apa aflata in interiorul boilerului;

* RacordRacordRacordRacord 4444 - iesire apa calda menajera.

ATENTIEATENTIEATENTIEATENTIE !!!! LaLaLaLa amplasareaamplasareaamplasareaamplasarea panouluipanouluipanouluipanoului inininin locurilocurilocurilocuri cucucucu trafictrafictrafictrafic intens,intens,intens,intens, sesesese vorvorvorvor lualualualua
masurimasurimasurimasuri dededede protectieprotectieprotectieprotectie (in(in(in(in cazulcazulcazulcazul evacuariievacuariievacuariievacuarii apeiapeiapeiapei fierbintifierbintifierbintifierbinti prinprinprinprin intermediulintermediulintermediulintermediul
termo-supapeitermo-supapeitermo-supapeitermo-supapei dededede siguranta)siguranta)siguranta)siguranta) pentrupentrupentrupentru cacacaca apaapaapaapa eliberataeliberataeliberataeliberata prinprinprinprin intermediulintermediulintermediulintermediul eieieiei sasasasa nunununu
afectezeafectezeafectezeafecteze persoanelepersoanelepersoanelepersoanele dindindindin vecinatateavecinatateavecinatateavecinatatea panoului.panoului.panoului.panoului.
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2.1.2.1.2.1.2.1. FunctionareaFunctionareaFunctionareaFunctionarea sistemuluisistemuluisistemuluisistemului solarsolarsolarsolar presurizatpresurizatpresurizatpresurizat

Acest sistem este de tipul presurizat, el functionand la presiunea retelei de distributie
apa rece. Elementul de absorbtie este constituit de tuburile vidate cu heat pipe, care
absorb radiatia solara, iar caldura rezultata este transferata apei din interiorul boilerului
prin intermediul unui schimbator de caldura (la acest tip de sistem tuburile vidat nu ajung
in contact direct cu apa).

Pe circuitul de apa rece este montata o clapeta de sens, astfel ca in cazul unei
intreruperi in livrarea apei reci, boilerul sa nu ramana fara apa si sa se supraincalzeasca.
Dupa clapeta de sens, aveti montat robinetul de golire ce serveste pentru golirea
instalatiei solare in sezonul rece. A nu se manevra acest robinet in timpul sezonului cald
deoarece riscati sa goliti boilerul.

La partea superioara a boilerului se afla montat un aerisitor automat cu rolul de a
elibera aerul aflat in boiler; astfel ca ocazional veti auzi sunete sub forma unor pufaituri
semn ca o cantitate suficienta de aer s-a strans in instalatie, iar aerisitoru automant a
actionat in eliminarea lui.

3.3.3.3. AtentionariAtentionariAtentionariAtentionari sisisisi recomandarirecomandarirecomandarirecomandari

**** Instalatia solara nu necesita intretinere. Totusi daca locuiti intr-o zona poluata (de
exemplu zona in care sunt multe santiere), in lipsa precipitatiilor o perioada indelungata de
timp curaţiţi suprafaţa tuburilor vidate , pentru a-şi putea menţine efectul de absorbţie al
energiei solare. Se recomanda spalarea cu apa la temperatura mediului.

**** Recomandăm izolarea ţevilor pentru protecţie la radiaţii UV (provoacă o îmbătrânire
accelerată a materialul ce poate duce la fisuri sau la deterioara avansată a materialului) cât
şi pentru protecţie la îngheţ, în timpul anotimpului rece.

**** AtenAtenAtenAtenţţţţiuneiuneiuneiune ---- pericolpericolpericolpericol dededede ardere!ardere!ardere!ardere! TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura apeiapeiapeiapei obobobobţţţţinutinutinutinutăăăă dededede panoulpanoulpanoulpanoul solarsolarsolarsolar
poatepoatepoatepoate ajungeajungeajungeajunge chiarchiarchiarchiar lalalala 90909090°°°°C,C,C,C, dededede aceeaaceeaaceeaaceea esteesteesteeste importantimportantimportantimportantăăăă ajustareaajustareaajustareaajustarea apeiapeiapeiapei calde-recicalde-recicalde-recicalde-reci
inininin lalalala deschidereadeschidereadeschidereadeschiderea robinetului.robinetului.robinetului.robinetului. Pentru a preintampina accidentele cauzate prin oparire
va recomandam montarea unei vane de amestec in instalatia dumneavoastra de utilizare;
aceasta asigura o temperatura constanta la punctul de consum indiferent de temperatura
apei din boiler. Prin amestecarea de apă fierbinte şi rece pentru obţinerea temperaturii
dorite, vana furnizează efectiv un volum mai mare de apă caldă dintr-un rezervor de
mărime dată. Vana poate fi instalată în orice poziţie în coloana montantă tinandu-se cont
de urmatoarele specificatii:

• În situaţiile în care presiunea apei calde depăşeşte presiunea apei reci şi la sistemele
cu pompă, clapetele non-retur trebuie montate la ambele intrări, pentru apă caldă şi rece.

• Vana va furniza performanţă optimă când este instalată la surse de apă caldă şi rece
cu presiune dinamică egală, adică presiunea în condiţii de curgere.

• Pentru a asigura funcţionarea corectă în stare sigură şi performanţa optimă, este
recomandat ca temperatura sursei de apă caldă să fie cu cel puţin 10 °C mai înaltă decât
temperatura setată.

• Construcţia sa robustă şi simplă furnizează fiabilitate superioară şi siguranţă mai
bună. Dacă alimentarea cu apă rece se întrerupe, o închidere totală şi rapidă a curgerii are
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ca rezultat o siguranţă mai mare pentru utilizatorul final. Designul şi construcţia
simplificate, cu mai puţine componente, asigură fiabilitate, longevitate şi siguranţă
superioare.

**** Evitati lovirea tuburilor vidate. Fixati bine obiectele din vecinatate. Taiati crengile
copacilor ce ar putea pune in pericol tuburile. Pe cât posibil, utilizaţi colectorul solar într-un
loc ferit de accesul copiilor.

**** Va rugam sa anuntati daca observati eventuale scurgeri de apa.

**** Se va evita manevrarea fara sens a armaturilor din sistem; defectul cauzat in urma
acestor manevrari neautorizate atrage pierderea garantiei sistemului.

**** In cazul in care sunteti plecat de la domiciliu o perioada mai mare de timp
recomandam acoperirea tuburilor pentru evitarea aparitiei starilor prezentate mai sus.
Acest lucru se va efectua numai de personal calificat si autorizat SC Q SRL. Defectiuni ale
compnentelor panoului ca urmare a interventiei neautorizate atrage pierderea garantiei.

**** Vă rugăm să ţineţi cont de depunerile de incrustaţie ce pot apărea în interiourul
boilerului şi a instalatiei. Se recomandă montarea unui filtru de dedurizare (magnetic sau
cu sare de polifosfat) pe circuitul de alimentare cu apă rece pentru a preveni depunerile de
calcar în interiorul boilerului şi pe interiorul componentelor instalatiei. Suplimentar o dată
pe an este recomandat spălarea sistemului cu oţet (varsaţi în rezervor, prin răsuflător, 1
litru de oţet si lăsaţi ca acesta sa curgă prin sistem). NuNuNuNu utilizautilizautilizautilizaţţţţiiii substansubstansubstansubstanţăţăţăţă chimicchimicchimicchimicăăăă
toxictoxictoxictoxicăăăă!!!!

**** Legarea la masă şi paratrăsnet - Recomandăm legarea cadrului metalic al instalatiei
solare la reţeaua de împămantare , printr-un conductor din cupru verde/galben cu un
diametru minim de 16 mm2 . Dacă este montată o instalaţie de paratrăsnet, panourile
solare pot fi integrate în aceasta (vârful paratrasnetului trebuie amplasat la o înălţime de
cel puţin 50 cm deasupra rezervorului de apa şi trebuie conectat cu acesta). Legătura la
masă poate fi realizată cu ajutorul unei tije de impământare. Conductorul de masă trebuie
instalat la exterior, de-a lungul clădirii. Priza de pămant trebuie şi ea racordată la reţeaua
electrică cu impămantare cu un conductor echipotenţial cu acelaşi diametru (conform
Normativ I20 - Protectie Impotriva Trasnetului). Aceasta instalaţie nu face parte din
instalaţia solară standard, ea fiind o instalaţie cu rol secundar (de protecţie); execuţia ei se
poate discuta cu firma executantă, sau altă firmă autorizată, contra cost.
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4.4.4.4. IndicaIndicaIndicaIndicaţţţţiiiiiiii privindprivindprivindprivind condicondicondicondiţţţţiileiileiileiile noastrenoastrenoastrenoastre dededede garangarangarangaranţţţţieieieie

4.1.4.1.4.1.4.1. ConditiileConditiileConditiileConditiile noastrenoastrenoastrenoastre privindprivindprivindprivind garangarangarangaranţţţţiaiaiaia NUNUNUNU suntsuntsuntsunt valabilevalabilevalabilevalabile inininin cazulcazulcazulcazul
deteriordeteriordeteriordeteriorăăăărilorrilorrilorrilor provocateprovocateprovocateprovocate de:de:de:de:

• utilizarea necorespunzătoare sau într-un mod incorect a instalatiei solare;
• montarea sau punerea în funcţiune în mod incorect in 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 in absenţa agentului termic şi

a apei in rezervor;
• menţinerea instalaţiei golite timp de mai multe zile in conditii favorabile de insolatie;
• utilizarea instalaţiei în condiţii de presiune excesivă;
• neutilizarea produselor anti-îngheţ.

4.14.14.14.1 ConditiileConditiileConditiileConditiile noastrenoastrenoastrenoastre privindprivindprivindprivind garangarangarangaranţţţţiaiaiaia suntsuntsuntsunt valabilevalabilevalabilevalabile inininin urmatoareleurmatoareleurmatoareleurmatoarele cazuri:cazuri:cazuri:cazuri:
• utilizare conformă cu scopul în care a fost proiectat;
• utilizarea instalaţiei în limitele valorile indicate din fabrică.

5.5.5.5. IncetareaIncetareaIncetareaIncetarea funcfuncfuncfuncţţţţionionionionăăăăriiriiriirii şşşşiiii eliminareaeliminareaeliminareaeliminarea sistemuluisistemuluisistemuluisistemului solarsolarsolarsolar

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


