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Manual de utilizare si montaj panouri solare Helis JDL
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Informa\ii importante
1.1 Standarde locale
Montajul va fi executat [n conformitate cu standardele si regulamentele locale [n vigoare.
1.2 Personalul calificat
Montajul va fi executat de c`tre prersonal calificat.
1.3 Control Presiune ]i Temperatur`
Panourile solare sunt proiectate pentru o func\ionare normal` la 500kpa la o limit` de presiune ( reducere de presiune ) cu ajutorul unei valve pe conducta de alimentare principal`. Sistemul
va fi proiectat pentru a furniza o presiune medie ]i a permite eliberarea presiunii la maxim 800kpa
( 112 psi ) deasemenea apa cald` va i desc`rcat` din panoul solar sau boiler c@nd temperatura
atinge 99oC . Se recomand` ca supapa de golire s` fie deschis` o dat` la 6 luni pentru o func\ionare fiabil`. Ac\iona\i u]or manerul [n spre direc\ia superioar` ]i inferioar`.
1.4. Calitate ap`
Debitul de ap` prin distribuitor va [ntruni condi\iile ]i cerin\ele pentru ap` potabil` [n
concordan\` cu urm`toarele:
Total particule solide < 600mg/litru
Duritate total` < 200mg/litru
Clorur` < 250mg/litru
Magneziu <10mg/litru
{n zonele unde apa prezint` duritate mare (>200ppm ), se va utiliza e]antionul gradat din
interiorul conductei. {n aceste regiuni se recomand` montajul unei sta\ii pentru dedurizare ap` [n
scopul de a realiza o func\ionare pe termen lung a colectorului .
Dac` utiliza\i ap` [n amestec cu glicol se vor respecta cerin\ele produsului de amestc. Solu\
ia de glicol se va schimba periodic [n scopul de a prevenii transformarea fluidului de amestec cu
glicolului [n fluid acid.
1.5. Coroziune metalic`
C@nd concentar\iile de clorur` sunt prezente ambele materiale cuprul ]i o\el inox sunt supuse la coroziune.
Colectorul solar poate fi utilizat pentru [nc`lzirea piscinelor, dar nivelul de clorur` nu va
dep`]i 2ppm [n conformitate cu garan\ia livrata pe colector de 2 ani c@nd acesta se utilizeaz` pentru a [nc`lzi piscina sau spa care este standard pentru spa sau dispozitive pentru [nc`lzire piscin`.
Nivelul de clorur` prezent [n re]eaua de alimentare cu ap` public` se preteaz` utiliz`rii [n colector.
1.6 Protec\ie anti[nghe\
Protec\ia [mpotriva [nghe\ului va fi [ncorporat` [n sistem prin utilizarea unui reglaj de
temperatur` pe distribuitorul de pe controlorul solar. Acesta porne]te pompa de circula\ie dac`
temperatura scade sub nivelul reglat. O metoda alternativ` poate fi [nc`rcarea circuitului de pe
sistemul solar cu amestec de glicol cu ap` [n scopul de a se realiza protec\ia [mpotriva [nghe\ului.
Tuburile vidate nu sunt supuse derior`rii [n anotimpurile de iarn` ]i conductele de ap` cald` sunt
protejate [mpotriva deterior`rii prin [nghe\ul fluidului din interior.
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1.7 Rezisten\` la grindin`
Tuburile vidate sunt proiectate [mpotriva impactului mecanic odat` instalate. Testele
demonstreaz` ca tuburile vidate sunt capabile s` reziste la un impact cu grindin` p@n` la 25mm/1
[n diametru c@nd sunt instalate la un unghi de 40o sau mai mare. Capacitatea tuburilor vidate de
a rezista la impactul [mpotriva grindinei este influen\at` de unghiul de impact, deci prin urmare
montajul colectorilor la un unghi inferior reduce rezisten\a la impact. Chiar dac` panoul solar este
[n pozi\ie orizontal`, impactul cu grindina p@n` la 20mm/3/4 ca ]i dimensiune nu va produce fisuri.
Se recomand` ca [n zonele afectate de grindin` ( >20mm3/4 ) colectorul solar s` fie montat
la un unghi de 40o sau mai mare pentru a se realiza o protec\ie optim`. {n cazul [n care un tub s-a
fisurat poate fi [nlocuit cu u]urin\`. Colectorul solar poate func\iona corespunz`tor cu unul sau
mai multe tuburi fisurate, cu toate acestea va rezulata o reducere a producerii de c`ldur` ( func\ie
de num`rul de tuburi fisurate ).
1.8 Proiectare sistem ]i montaj
Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manual [nainte de a proiecta sau monta sistemul.
Configura\ia sistemului va fi personalizat` pentru a satisface cerin\ele cenecsare montajului.
Asigura\i-v` ca proiectarea sistemului este [n conformitatea cu regulamentele locale din domeniul
construc\iilor ]i reglement`rile privind calitatea apei.
2. Verifica\i ]i [ndep`rta\i ambalajul
2.1 Verificare tub
Deschide\i cutia ( cutiile ) cu tuburi care con\in tuburi vidate ]i conducte de c`ldur`. Dac`
tubul are partea inferioar` clar` atunci va fi [nlocuit. Fiecare tub vidat con\ine o pereche de aripioare din metal pentru transferul de c`ldur`. Imediat ce tububurile vidate au au fost [ndep`rtate
din cutie, pozi\iona\i capacele de cauciuc pozi\ionate [n cutia distribuitorului. Acestea vor proteja
extermit`\ile tuburilor vidate din sticl` sa fie fisurate dac` sunt lovite. Nu [ndep`rta\i ]i/sau expune\
i tuburile vidate la soare p@n` c@nd nu este executat` opera\ia de montataj, altfel interiorul tubului
]i aripioarele de transfer ajung la o temperatur` ridicat`. Suprafa\a exterioar` a tubului vidat din
sticl` poate ajunge la o temperatur` ridicat`.
2.2 Conducte de c`ldur`
Dac` conductele sunt [ndoite din cauza transportului aceastea nu sunt deterioarate, materialului din care sunt produse rezist` la stres mecanic. Asigura\i-v` c` aceste sunt relativ [n linie
dreapt` [nainte de a fi inserate [n tubul vidat.
2.3 Suport de pozitionare ( Cadrul metalic )
Deschide\i kit-ul standard [mpachetat [mpreun` cu distribuitorul, dac` se va utiliza un cadru
pentru acoperi] tip teras` (plat ) sau cu [nclinare longitudinal` redus` aceste componente vor fi
ambalate separat fa\` de distribuitor. Poate fi necesar` achizi\ia unor buloane sau a altor dispozitive de prindere rapid` pentru montajul cadrului. Pl`cu\ele ata]ate ]i buloanele necesit` ata]area
distribuitorului. }ina inferioar` va fi pozi\ionat` pe ]ina cadrului frontal. Pentru fiecare ]in` a
cadrului frontal se vor utiliza 2 seturi de buloane [n plus [n scopul de a se asigura clemele pentru
ata]are de acoperi].
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3. Sistem hidraulic
3.1 Conectare
Dup` ce cadrul metalic a fost montat ]i distribuitorul a fost ata]at, capul distribuitorului
poate fi conectat la sistemul hidrauluic.
3.2 Selectare conduct`
Se vor utiliza conducte de 13mm sau 15 mm din cupru utilizate [n general la montajul sistemului hidraulic pentru colectorul solar. Dac` debitul este redus utilizarea unei conducte cu un
diametru mai mare este inutil` deoarece va cre]te costul sistemului ]i pierderile de c`ldur`. Colectorii Ap sunt echipa\i standard cu dou` conducte flexibile SS. Sunt proiectate pentru conectarea la
distribuitor deoarce sunt u]or de manevrat ( [ndoit ) ]i de inserat prin acoperi]. Termina\ia conductei flexibile este cu filet 1/2 pentru 3/4 F BSP si deasemenea sunt acceptate filetele fitingurilor
BSP pentru conectarea la conducta de cupru.
3.3 Nivel de presiune
{n ceea ce prive]te configurarea sistemului vor fi instalate: supap` de evacuare, , vas de
expansiune ]i/sau alte dispozitive de control. Panoul solar va fi proiectat s` func\ioneze la maxim
800kPa ( PRV poate fi 850kPa ) ( 800kPa=8bar=116psi ) Pentru sistemele unde se va utiliza presiunea principal` sistemul va fi proiectat s` func\ioneze la o presiune < 500kPa, cu ajutorul unesupape reductoare/ de limitare.
Control valoare temperatur`
Se recomand` montajul unui dispozitiv de control temperatur` pe conducta de ap` cald`
[ntre boiler ]i baie [n scopul de a reduce riscul de op`rire.
3.4 Inserare senzor de temperatur`
Senzorul de temperatur` pentru panoul solar va fi acoperit cu un strat de past` termic` ]i
inserat [n portul pentru senzor la o ad@ncime corespunz`toare Dac` montajul nu este ferm insera\i
o pl`cu\` de cupru prin alunecare sau o bucat` de cablaj pe l@ng` senzor. Etan]a\i portul senzorului cu silicon pentru a preveni penetrarea fluidului. Asigura\i-v` ca senzorul utilizat pe colector
este pentru o temperatur` de p@n` la 250oC.
Stagnare ]i supra[nc`lzire
Stagnarea se refer` la condi\ia care apare atunci c@nd pompa se opre]te datorit` c`derilor
de tensiune sau ca urmare a temperaturii ridicate din boiler ( protec\ie [ncorporat` [n controlor ),
acesta opre]te pompa. Dac` un ventil de siguran\` este montat pe intrare sau ie]ire colectorul
va continua s` ridice temperatura p@n` c@nd limita de temperatur` este atins` de supapa de
golire, moment [n care apa va fi evacut` din sistem. Dac` colectorul nu este echipat cu un ventil
de siguran\` se va forma abur. Eventual acesta se va [ntoarece pe conducta de retur [n boiler.
Ventilul de siguran\` de pe boiler va deschide pentru a elibera persiunea sau c`ldura dup` caz. {n
aceste condi\ii colectorul va ajunge [n mod normal la o temperatur` de 160oC. {n general c`ldura
[ntoars` de la colector sub form` de abur nu este suficint` pentru o cre]tere a temperaturii [n boiler ( aceasta este: admisie c`ldur` < pierdere de c`ldur` boiler ). {n timpul utiliz`rii sistemului sub
o stagnare normal` rar apare ca rezultat oprirea pompei deoarece c`derile de tensiune apar ca
urmare a furtunilor cu certitudine nu [n timpul perioadelor [nsorite. Protec\ia la temperatur` ridicat`
[n boiler poate s` ap`ra atunci c@nd apa cald` menajer` nu este utilizat` pentru o perioad` de mai
multe zile. ( c@nd sunte\i [n vacan\` ) sau [n timpul perioadelor de var` c@nd temperatura la exterior este ridicat`. Dac` sunte\i plecat pentru o perioad` mai lung` de timp ( mai mult de 2-3 zile ),
se recomand` acoperirea panoului solar sau proiectarea sistemului cu un dispozitiv pentru disipare c`ldur` sau utilizarea alternativ` a energiei termice [n scopul de a prevenii supra[nc`lzirea
sistemului sau stagnarea colectorului.
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Stagnarea colectorului solar nu va deteriora sistemul colectorului, cu toate acestea izola\ia
utilizat` pe conductele distribuitorului la admisie ]i evacuare sunt capabile sa reziste la temperaturi de 200oC. ( de exemplu: vat` de sticl`, sau vat` mineral` acoperit` la exterior cu folie de
aluminiu.

Vaporii de ap` cald` se
ridic` spre conducta de
c`ldur`
Conducta de cupru
Capac
Conducta de c`ldur`
Aripioar` de aluminiu
Apa din tubul vidat
Vapori lichefia\i r`ci\i re[ntor]i [n partea
inferioar` a conductei pe a repeta ciclul
Conductele de c`ldur` din seria colectoarelor solare sunt [ntoadeauna conectate cu un
dispozitiv existent de alimentare cu c`ldur`. Stratul selectiv de pe interiorul tuburilor vidate transform` energia solar` [n energie termic` ]i transfer` c`ldura la conducta de c`ldur` prin intermediul aripioarelor de aluminiu. Lichidul din conducta de c`ldur` se transform` [n vapori care se
modific` ]i se ridic` la condensator. Vaporii trec prin schimb`torul de c`ldur` ]i se transform` [n
lichid re[ntors la baza conductei de c`ldur`. C`ldura conduce la fluidul de transfer termic ( solu\ie
anti[nghe\ sau ap` ) prin conducta de cupru. Acest transfer de c`ldur` [n fluid creaz` o circula\ie
continu` at@ta timp c@t colectorul este [nc`lzit de soare.
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Caracteristic` Constructiv`
Sistemul poate func\iona la o presiune de maxim 0.6Mpa. Poate fi conectat la o surs` existent` de energie.

Acoperi] [nclinat
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Cadru acoperi] [nclinat

Montajul colectorului
7.1 Direc\ia colectorului
Colectorul va fi pozi\ionat [n direc\ia corect` ]i deasemenea [n unghiul corect [n scopul de
a asigura o [nc`lzire eficient`. Prin urmare o devia\ie de 10cm de la pozi\ia corespunz`toare fa\`
de Nord sau Sud este acceptat`.
7.2 Unghiul Colectorului
Se recomand` montajul colectorului la un unghi corespunz`tor cu latitudinea pozi\iei de
montaj. Vezi sec\iunea 2.2.7 Montajul la un unghi mai mic de 20o nu este recomandat deoarece
conductele de c`ldur` func\ioneaz` [ntr-un domeniu de 20-70oC. Prin urmare se accept` un unghi
de +/-10o func\ie de latitudine [n scopul de a nu reduce capacitatea de [nc`lzire solar`. Se pot
utiliza unghiuri sub acest domeniu dar rezultatul va fi sc`derea capacit`\ii la [nc`lzirea solar`. Un
unghi mai mic fa\` de latitudine va ridica capacitatea la [nc`lzirea solar` [n timp ce un unghi mai
mare fa\` de latitudine va reduce capacitatea de [nc`lzire solar`.
7.3 Pozi\ionare
Colectorul va fi pozi\ionat la o distan\` c@t mai mic` fa\` de rezervorul de stocare. Pozi\ionarea rezervorului de stocare va fi calculat` [n func\ie de cerin\ele de monataj pentru panoul solar.
Rezervorul de stocare va fi pozi\ionat c@t mai aproape posibil de conductele circuitului hidraulic.

1. Monta\i capacul de plastic pe suportul din partea inferioar` ]i [n]uruba\i mantaua peste
capacul de plastic.
2. {nsera\i inelulul [mpotriva prafului pe tubul vidat ( cur`\a\i cu ap` )]i adauga\i ra]ina pe
condensatorul conductei de c`ldur`.
3. Insera\i tubul vacumat [n capacul de plastic. ( Aten\ie ! tubul vacumat nu va atinge solul
deoace exist` posibilitatea s` se sparg` ).
4. Mentine\i tubul ferm ]i insera\i-l [n gaura opus` de pe distribuitor cu aten\ie.
5. Insuruba\i mantaua pe capacul de plastic
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8. Schema montaj circuit solar
Senzor de temperatur`

Controlor

Alimentare
cu tensiune
electric`

Pomp` de circulatie
Senzor de temperatur` T1

1. Alimentare cu tensiune electric`
2. Boiler electric
3. Pompa de circula\ie
4. Senzor de temperatur` [n boiler ( T1 )
5. Senzor de temperatur` pe colector ( T2 )
6. Controlor
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Pompa submersibil`

Colector

Furtun flexibil

Vas recuparare
antigel

Sistem de pompare
si automatizare

Vas de expansiune
Rezervor de stocare
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10. Fluid mediu pentru alimentarea sistemului solar

Ap` 56%
Antigel 44%

Pomp` submersibil`

Pomp` submersibil` pentru
[nc`rcare cu fluid mediu

10.1 Evacuare aer
Dup` ce turul ]i returul a fost conectat la circuitul sistemului, aerul de pe circuitul colectorului va fi purjat. Dac` se va utiliza un sistem direct de presiune principal, decshide\i robinetul de p`
cald` din cas` ]i pompa va func\iona la vitez` maxim` prin urmare aerul va fi eliminat din sistem.
Dac` nu se va utiliza un sistem de presiune principal pompa va rula la vitez` maxim` ]i aerul va
fi purjat la exteriorul distribuitorului. DAc` aerul nu este eliminat complet din distribuitorul panoului
solar va fi necesar` sl`birea conexiunii de pe returul distribuitorului [n scopul de a purja aerul [n
exterior. ( se va utiliza un aerisitor pe distribuitorul panoului solar ).
10.2 Verificare instala\ie
Dac` sistemul hidraulic nu prezint` scurgeri de fluid ]i aerul din sistem a fos purjat la exterior conductele de c`ldur` ]i tuburle vidate pot fi montate.

Deschide\i valva V1, V3 ]i V4, [nchide\i V2. Porni\i pompa submersibil` pentru a umple sistemul cu fluid mediul de la punctul 1 p@n` c@nd debitul fluidului iese prin punctul 2. L`sa\i fluidul
s` circule timp de 2 minute p@n` c@nd aerul este purjat din conduct`.
{nchide\i valva V3 ]i valva V1 ]i pompa submersibil`.
Conecta\i vasul de expansiune la V3. Deschide\i valva V3 ]i V2. Valva V4 va r`m@ne
deschis` permanent. Porni\i sta\ia solar` ( sistemul de pompare ) ]i verifica\i dac` valva V5 este
echilibrat` [n scopul de a verifica dac` este prezent aer [n interiorul conductei. Dac` este prezent
aer [n interiorul conductei, inc`rci din nou cu fluid urm`rind pa]ii de mai sus p@n` c@nd tot aerul
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este purjat din sistem.

11. {ntre\inere
11.1 Cur`\are
Precipita\iile naturale men\in tuburile vidate curate, dar [n particular mizeria acumulat` va fi
[ndep`rtat` cu o c@rp` din material textil imbibat` [n ap` cald` sau solu\ie de ]ters geamurile.
{n timpul sezonului de toamn` [ntre tuburi se pot acumula depuneri sub form` de frunze
uscate. {ndep`rta\i aceste depuneri regulat [n scopul de a asigura func\ionarea panoului solar la o
performan\` ridicat` ]i deasemenea [n scopul de a prevenii apari\ia incendiilor.
Tub vidat fisurat ( spart )
Dac` un tun este spart va fi [nlocuit [n cea mai scurt` perioad` pentru a men\ine
performan\a panoului solar. {n acest caz sistemul va func\iona [n mod notmal chiar dac` un tub
este spart.
Controlor

Electrod magneziu Valva de siguran\`

Senzor de temperatur` T2

evacuare

sistem de pompare boiler
electric

admisie

Senzor de temperatur` T1

Controlor

Electrod magneziu Valva de siguran\`
Senzor de temperatur` T2
evacuare

sistem de pompareboiler
electric

Vas de expansiune Senzor de temperatur` T1

admisie
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11.4 Izola\ie
Conductele de la panoul solar vor fi izolate ]i verificate anual [mpotriva deterior`rii.
Pentru conductele care sunt expuse direct la soare se va utiliza band` izolatoare metalic`.
Valv` de siguran\`

Valv` de sens

12. Avertisment
12.1 Prevenire la supara[nc`lzire
Dac` sistemul este proiectat pentru a livra c`ldur` centralizat` [n perioada de var` acesta
va livra un volum de c`ldur` mai mare dec@t este necesar pentru ap` cald` menajer`. {n acest
caz se recomand` montajul unui deispozitiv pentru a disipa c`ldura sau utilizarea acesteia pentru
piscin` sau spa.
12.2 Componente metalice
La manevrarea componentelor care alc`tuiesc panoul solar se recomand` utilizarea
m`nu]ilor. Supor\ii panoului solar precum ]i alte componente pot avea mergini t`ioase.
12.3 Tuburi vidate
Manevrarea tuburilor vidate va fi executat` cu aten\ie deoarece la atingere acestora
sau la sc`pare se pot sparge. Utiliza\i m`nu]i de protec\ie pentru indep`rtarearesturilor de
sticl`.
12.4 Temperaturi ridicate
C@nd conducta de c`ldur` este montat` [n tubul vidat iar la exterior este soare puternic
condensatorul poate atinge temperaturi de 200oC. La aceast` temperatur` pot rezulta v`t`mari
corporale [n montajul sau verificarea tuburilor vidate. Deasemenea dac` pompa de circula\ie se
opre]te iar la exterior este soare puternic, distribuitorul colectorului ]i cea mai apropiat` conduct`
de acesta poate atinge temperaturi de 160oC.
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