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1 Instructiuni privind siguranţa şi explicarea simbolurilor

1.1 Instructiuni generale privind siguranţa

Referitor la aceste instrucţiuni

Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante 
pentru montajul sigur şi corespunzător şi pentru 
întreţinerea staţiei solare.

Aceste instrucţiuni se adresează specialistului.

Reprezentările din aceste instrucţiuni arată staţia solară 
cu 2 coloane şi regulator extern.

B Înmânaţi clientului aceste instrucţiuni şi explicaţi-i 
modul de funcţionare şi de deservire al aparatului.

Atenţie la respectarea acestor instrucţiuni

B Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

B Pentru evitarea accidentelor şi daunelor respectaţi 
instrucţiunile de siguranţă.

B Toate lucrările care necesită o pornire a staţiei solare 
pot fi efectuate numai de către electricieni specialişti.

B Racordul electric poate fi efectuat numai de către o 
firmă specializată.

B Înainte ca staţia solară să fie pornită aceasta trebuie 
să fie deconectată.

B Pentru limitarea temperaturii de scurgere la maxim 60 
˚C montaţi bateria de amestec de apă caldă.

B Nu modificaţi nimic la construcţie.

B Folosiţi numai materiale care rezistă la temperaturi 
posibile de 150 °C.

B Clătiţi şi umpleţi instalaţia solară numai atunci când 
soarele nu bate pe colectori şi nu este previzibil 
îngheţul (în cazul clătirii cu apă)

1.2 Explicatii simboluri

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului, în caz 
ca nu sunt luate masurile de remediere ale defectiunilor.

• Atentie înseamna posibilitatea aparitiei unor 
defectiuni usoare.

• Atentionare înseamna posibilitatea unor usoare 
vatamari ale personalului de deservire sau defectiuni 
grave la centrala.

• Pericol înseamna posibilitatea unor vatamari grave 
ale personalului de deservire. În cazurile deosebit de 
grave exista pericolul de moarte.

Instructiunile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni şi aparat.

Instructiunile pentru siguranta 
functionarii  vor fi marcate cu un triunghi 
de atentionare, care este de culoare gri.

Instructiunile din text sunt marcate cu 
simbolul alaturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontala 
deasupra si una sub text.
6 720 640 473 (2007/02)
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2 Date despre produs

2.1 Declaraţie de confomitate - UE
Acest produs corespunde în construcţia sa şi în 
comportamentul său şi în funcţionare prescripţiilor 
europene, precum şi cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea a fost demonstrată.  

2.2 Folosirea conform destinaţiei
Staţiile solare AGS pot fi folosite numai pentru 
acţionarea instalaţiilor solare acompaniate de regulatorii 
potriviţi ai firmei producătoare.

Staţiile solare AGS sunt destinate exclusiv pentru 
acţionarea instalaţiilor solare cu amestecuri de apă cu 
propilenglicol (Tycofor L sau Tycofor LS). Nu este 
admisă folosirea unor alte fluide.

2.3 Conţinut de livrare

Fig. 1 Unitate de ambalaj - Staţie solară cu regulator

1 Staţie solară (Staţie solară cu 1 sau 2 coloane cu/fără 
regulator)

2 Grup de siguranţă (supapă de siguranţă, manometru, 
robinet de umplere şi de golire).

în afară de aceasta 
Material de fixare (nu este arătat)

2.4 Descrierea produsului

Fig. 2 Staţii solare fără părţi termoizolante din faţă sau 
fără regulator integrat

1 Robinet cu bilă cu termometru (roşu=tur1), albastru=retur) şi 
frână gravitaţională integrată:
- 0° = frână gravitaţională pregătită de funcţionare,
- 45° = acţionaţi frâna gravitaţională în mod manual

2 Şurub cu inel de prindere
3 Supapă de siguranţă
4 Manometru
5 Racord pentru vas de expansiune cu membrană
6 Robinet de umplere şi golire
7 Pompă solară
8 Indicator de debit
9 Separator de aer1)

10 Supapă regulatoare/de închidere

7747006489.04-1.SD
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În cazul folosirii lui AGS 50 este necesar în 
plus faţă de separatorul de aer din staţie un 
aerisitor automatic la fiecare câmp de 
colectori.

1) Nu în cazul staţiilor solare cu 1 coloană
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2.5 Date tehnice şi variante

AGS 5 AGS 5E 

Temperatura admisă °C Tur: 130 / Retur: 110 (pompă)

Supapă de siguranţă-presiune de 
deschidere

bar 6 6

Supapă de siguranţă DN 15, racord ¾ " DN 15, racord ¾ "

Tensiunea în reţea 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz

Absorbţia maximă de curent la fiecare 
pompă

A 0,25 0,25

Dimensiuni (HxBxT) mm 355x290x235 355x185x180

Racorduri pe tur şi retur 
(şuruburi cu inel de prindere)

mm 15 15

Numărul de colectori 1 - 5 1 - 5

Tab. 1 Date tehnice AGS 5 şi AGS 5E

AGS 10 AGS 10E

Temperatura admisă °C Tur: 130 / Retur: 110 (pompă)

Supapă de siguranţă-presiune de 
deschidere

bar 6 6

Supapă de siguranţă DN 15, racord ¾ " DN 15, racord ¾ "

Tensiunea în reţea 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz

Absorbţia maximă de curent la fiecare 
pompă

A 0,54 0,54

Dimensiuni (HxBxT) mm 355x290x235 355x185x180

Racorduri pe tur şi retur 
(şuruburi cu inel de prindere)

mm 22 22

Numărul de colectori 6 - 10 6 - 10

Tab. 2 Date tehnice AGS 10 şi AGS 10E

AGS 20 AGS 50

Temperatura admisă °C Tur: 130 / Retur: 110 (pompă)

Supapă de siguranţă-presiune de 
deschidere

bar 6 6

Supapă de siguranţă DN 15, racord ¾ " DN 20, racord 1"

Tensiunea în reţea 230V AC, 50 - 60 Hz 230V AC, 50 - 60 Hz

Absorbţia maximă de curent la fiecare 
pompă

A 0,85 1,01

Dimensiuni (IxIxa) mm 355x290x235 355x290x235

Racorduri pe tur şi retur 
(şuruburi cu inel de prindere)

mm 28 28

Numărul de colectori 11 - 20 21 - 50

Tab. 3 Date tehnice AGS 20 şi AGS 50
6 720 640 473 (2007/02)
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2.6 Exemple de utilizare

Fig. 3 diferite utilizări hidraulice

1 Sistem standard cu staţie solară cu 2 coloane
2 Două câmpuri de colectori (est/vest) cu staţie solară cu 1 şi 

cu 2 ţevi de conductă
3 Instalaţii cu 2 consumatori cu staţie solară cu 1 şi cu 2 

coloane
4 Sistem standard cu staţie solară cu 1 coloană şi aerisitor sus 

pe acoperiş

1 2

4

7747006489.03-2.SD

3
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3 Prevederi

Respectaţi pentru montarea şi exploatarea instalaţiei 
normele şi directivele locale şi specifice ţării.

Reguli tehnice pentru montajul instalaţiilor termice

• Racord electric:

– VDE 0100: stabilirea mijloacelor electrice de 
funcţionare, împământare, conductor de protecţie, 
conductor de echilibrare a potenţialului

– VDE 0701: Repararea, modificarea şi verificarea 
aparatelor electrice

– VDE 0185: Generalităţi privind realizarea 
instalaţiilor de protecţie contra trăsnetelor

– VDE 0190: Echilibrarea potenţialului principal al 
instalaţiilor electrice

– VDE 0855: Montarea instalaţiilor pentru antenă 
(folosiţi conform conţinutului)

• Racordul instalaţiilor termice solare

– EN 12976: Instalaţii solare termice şi părţile lor 
constructive (instalaţii prefabricate)

– ENV 12977: Instalaţii solare termice şi părţile lor 
constructive (instalaţii confecţionate conform 
cerinţelor clientului)

– DIN 1988: Regului tehnice pentru o instalaţie de 
apă potabilă (TRWI)

– DIN EN 1151 partea 1: Pompă de circulaţie 
neautomată (să o aveţi în vedere pentru evaluarea 
randamentului hidraulic al staţiei solare)

• Instalare şi echipare a încălzitorilor de apă caldă:

– DIN 4753, partea 1: Încălzitor de apă şi instalaţii de 
încălzire a apei pentru apă potabilă şi apă 
industrială; cerinţe, caracterizare, echipare şi 
verificare

– DIN 18380, VOB (regulament de angajare pentru 
prestaţii în construcţii, partea C): instalaţii de 
încălzire şi de încălzire a apei industriale 

– DIN 18381, VOB: Lucrări de instalare a gazului, a 
apei şi a apei industriale

– DIN 18421, VOB: Lucrări de termoizolaţii la 
instalaţii tehnice de căldură

– AVB (condiţii de licitaţie pentru prestaţii în 
construcţii civile şi industriale) WasV: Decret 
asupra condiţiilor generale pentru alimentarea cu 
apă

– DVGW W 551: Instalaţii de încălzire a apei potabile 
şi instalaţii de conducte: măsuri tehnice pentru 
reducerea dezvoltării agentului patogen Legionella
6 720 640 473 (2007/02)
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4 Instalarea conductelor

4.1 Generalităţi legate de instalarea 
conductelor

Colectorii, staţia solară şi boilerul solar sunt legate unul 
de celălalt prin conducte.

B Pentru a evita incluziunile de aer instalaţi din aval în 
amonte conductele de la boiler la colector.

Fig. 4 Tubajul instalaţiei solare

1 Conductă către senzorul pentru temperatura colectorului
2 Colectori
3 Staţie solară
4 Boiler solar

Îmbinarea conductelor

B Lipiţi conductele din cupru de la instalaţiile solare 
numai cu aliaj dur de lipit.

Ca alternativă la lipit se poate lucra şi cu şuruburi cu 
inele de prindere sau fittinguri de presiune, dacă acestea 
sunt stabile la glicol şi la temperatură (150 °C).

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiilor datorate 
conductelor din material sintetic (de ex. 
ţeavă PE)!

B Folosiţi numai materiale care rezistă la 
temperaturi de până la 150 °C care apar 
în instalaţiile solare.

7747006489-05.1SD

2

3

1

4

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiei prin 
dezvoltarea de temperaturi înalte la aliajul 
de lipit!

B Nu lipiţi în apropierea colectorilor cu tub 
cu vid.

Recomandăm să determinaţi conductele cu 
ajutorul unui calcul al reţelei de conducte. 
Tabelul 4 permite o selecţie estimativă.

B În cazul a mai multor rezistenţe 
complementare (arcuri, armături etc) 
alegeţi dacă este cazul o conductă cu un 
diametru mai mare.

lungimea 
simplă a 
conductei

Numărul de colectori

până la 5 până la 10 până la 15 până la20 

până la 

6 m

Ţeavă 

dublă 15 

Ø  15 mm 

(DN12)

Ø  18 mm 

(DN15)

Ø  22 mm 

(DN20)

Ø  22 mm 

(DN20)

până la 

10 m

Ţeavă 

dublă 15 

Ø  15 mm 

(DN12)

Ø  22 mm 

(DN20)

Ø  22 mm 

(DN20)

Ø  28 mm 

(DN25)

până la 

15 m

Ţeavă 

dublă 15 

Ø  15 mm 

(DN12)

Ø  22 mm 

(DN20)

Ø  28 mm 

(DN25)

Ø  28 mm 

(DN25)

până la 

20 m

Ø  18 mm 

(DN15)

Ø  22 mm 

(DN20)

Ø  28 mm 

(DN25)

Ø  28 mm 

(DN25)

până la 

25 m

Ø  18 mm 

(DN15)

Ø  28 mm 

(DN25)

Ø  28 mm 

(DN25)

Ø  35mm 

(DN32)

Tab. 4 Dimensionarea conductelor

Dacă legăturile cu ţeavă filetată sunt 
etanşeizate cu cânepă:

B Folosiţi o pastă de etanşeizare a filetului 
stabilă la temperaturi  de până la 150 °C 
(de ex. NeoFermit universal).
6 720 640 473 (2007/02)
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4.2 Instalaţi conductele

Legaţi la pamânt conductele

Lucrările trebuie executate de o firmă specializată 
autorizată.

B La ţevile pe tur şi pe retur (orice poziţie), fixaţi câte o 
bridă de împământare.

B Racordaţi bridele de împământare prin cablul de 
echilibrare a potenţialului NYM (cel puţin 6 mm2) la 
şina de echilibrare a potenţialului a clădirii.

Instalaţi conductele în cazul folosirii unui aerisitor 
automatic pe acoperiş (accesorii)

B Instalaţi conductele în pantă până la aerisitor. 
La fiecare schimbare de direcţie în jos, este necesar 
un recipient suplimentar de aer cu aerisitor 
(stabilitate la o temperatură de 150 °C).

Fig. 5 Poziţia aerisitorului automat

1 Aerisitor automat

Izolaţi conductele

B Izolaţi conductele în zona exterioară cu materiale 
rezistente la UV şi la temperaturi înalte (150 °C).

B Izolaţi conductele în zona interioară cu materiale 
rezistente la temperaturi înalte (150 °C).

7747006489.06-1.SD

1
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5 Instalaţi staţia solară

5.1 Dispunerea în camera de amplasare

B Pentru a putea să racordaţi mai uşor senzorul 
temperaturii: Montaţi staţia solară (2) în apropierea 
imediată a boilerului solar (1).

B Luaţi în considerare un spaţiu suficient pentru vasul 
de expansiune (3) şi rezervorul de colectare (4).

Fig. 6 Montaj recomandat (dimensiuni în mm)

1 Boiler solar
2 Staţie solară
3 Vas de expansiune
4 Rezervor de colectare

5.2 Fixaţi staţia solară

Staţie solară cu 1 coloană

B Faceţi gaura (2) şi fixaţi staţia solară cu diblul alăturat 
şi cu şuruburi.

Staţie solară cu 2 coloane

B Faceţi găuri (1) la distanţă de 60 mm şi fixaţi staţia 
solară cu diblurile alăturate şi cu şuruburi.

Fig. 7 Montajul staţiei

1 Fixare în cazul staţiei solare cu 2 coloane
2 Fixare în cazul staţiei solare cu 1 coloană

5.3 Racordul electric
Racordul electric trebuie să fie executat de o firmă 
specializată şi autorizată respectând prevederile locale.

B Racordaţi la regulator cablul pompei şi senzorul 
pentru temperatură conform instrucţiunilor de montaj 
ale regulatorului.

PRECAUŢIE: Daună a staţiei solare prin 
supraîncălzire!

B Aveţi grijă ca fantele de aerisire din 
partea superioară şi inferioară a 
protecţiei termice să fie deschise. 

7747006489.07.1.SD

PRECAUŢIE: Daune ale pompei!

B Fiţi atenţi ca pompa să fie mai întâi pusă 
în funcţiune când sistemul de conducte 
este umplut. Altfel pompa poate să fie 
afectată de daune.

10 mm

8 mm

10 mm

7747006489.08-1.SD7747006489.08-1.SD

2

60 mm
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5.4 Montaţi grupul de siguranţă

B Montaţi grupul de siguranţă cu garnitura alăturată (1) 
la staţia solară.

Fig. 8 Montaţi grupul de siguranţă

1 Garnitură (21x30x2)

5.5 Racordaţi vasul de expansiune şi vasul 
intermediar

5.5.1 Montaţi vasul intermediar la colectorii cu tub 
cu vid (accesorii)

În cazul colectorilor cu tub cu vid este necesar un vas 
intermediar când:

• instalaţia serveşte la suportul pentru încălzire.

• în cazul instalaţiilor de încălzire a apei potabile gradul 
de acoperire al instalaţiei depaşeşte 60 %.

Vasul intermediar protejează vasul de expansiune de 
temperaturi nepermis de mari. 

Racordaţi vasul intermediar

Dacă conducta trebuie să fie instalată în pantă la vasul 
de expansiune, atunci trebuie să fie montat un aerisitor 
complementar.

B Pentru protecţia supapei de siguranţă de temperaturi 
prea mari: Instalaţi  vasul intermediar şi de 
expansiune cu un teu (G¾  A în exterior cu garnitură 
plată) la 20 până la 30 cm deasupra staţiei solare, în 
retur.

B Fixaţi conductele la şi de la vasul intermediar cu 
colierele de prindere a ţevilor (4). Montaţi vasul 
intermediar în poziţie verticală.

B Racordaţi vasul de expansiune (5) printr-o ţeavă de 
cupru la vasul intermediar.

B Închideţi racordul la supapa de siguranţă cu capac ¾ " 
(2).

Fig. 9 Montarea vasului intermediar 

1 Furtun intermediar din inox de la setul de racord pentru 
vasul de expansiune (accesorii)

2 Dopuri la racordul grupului de siguranţă (constructiv)
3 Recipient intermediar
4 Colier pentru ţeavă (constructiv)
5 Vas de expansiune

În cazul staţiei solare cu 1 coloană:

B Montaţi grupul de siguranţă în stânga.

Vasul intermediar (dacă există) şi vasul de 
expansiune inclusiv conductele 
intermediare până la grupul de siguranţă nu 
pot fi izolate.

5 litri 12 litri

Înălţime 270 mm 270 mm

Diametru 160 mm 270 mm

Racord 2 x R ¾ " 2 x R ¾ "

presiune maximă de 
funcţionare

10 bar 10 bar

Tab. 5 Date tehnice vase intermediare

1

7747006489.13-1.SD
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7747006489.14-1.SD7747006489.14-1.SD
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5.5.2 Montaţi vasul de expansiune (accesorii)

B Montaţi vasul de expansiune cu un material de fixare 
corespunzător.

B Racordaţi vasul de expansiune (3) în retur la grupul de 
siguranţă al staţiei solare.

Fig. 10 Racordaţi vasul de expansiune

1 Supapă de siguranţă
2 Furtun intermediar din inox de la setul de racord pentru 

vasul de expansiune (accesorii)
3 Vas de expansiune

5.5.3 Adaptaţi presiunea primară a vasului de 
expansiune

B Pentru a pune la dispoziţie volumul maxim utilizabil: 
setaţi presiunea primară la vasul neîncărcat (fără 
presiunea lichidului).

B Corectaţi corespunzător presiunea primară dacă 
presiunea primară calculată este mai mare sau mai 
mică decât presiunea primară setată din fabrică.

5.6 Racordaţi conductele şi conducta de 
aerisire la staţia solară.

B Prelungiţi conductele pentru a putea să le împingeţi 
până la opritorul din îmbinarea cu inel de prindere (1).

B Conducta de aerisire (2) trebuie să se verse la vedere 
de la supapa de siguranţă în rezervorul de colectare 
(4) şi trebuie asigurată cu un colier pentru ţeavă (3).

Fig. 11 Racordul la staţia solară

1 Şurub cu inel de prindere
2 Conductă de aerisire (constructiv)
3 Colier pentru ţeavă (constructiv)
4 canistră goală (rezervor de colectare)

Montaţi robinetul de umplere şi de golire

B Montaţi în conducta pe retur la cel mai scăzut nivel al 
instalaţiei solare un dispozitiv pentru golirea 
instalaţiei solare (teu cu robinet de umplere şi de 
golire,  imaginea 12, (4)).

Presiunea vasului de expansiune se 
calculează din înălţimea statică a instalaţiei 
plus 0,5 bar (1 metru diferenţă de înălţime 
corespunde la 0,1 bar).

B Setaţi presiunea minimă de 1,5 bar.

7747006489.16-1.SD

1

2

3

PERICOL: Accidente şi daune datorate unei 
conducte de aerisire montată greşit!

B Realizaţi conducta de aerisire la mărimea 
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5.7 Montaţi senzorul de temperatură
Racordul electric trebuie executat numai de o firmă 
specializată autorizată.

Senzorul pentru temperatură este asigurat împotriva 
polarităţii inversate.

5.7.1 Senzor pentru temperatura colectorului

Dacă conducta de la senzorul pentru temperatura 
colectorului este racordată într-un loc pus în pericol de 
umezeală la conducta senzorului de la regulator ,atunci 
trebuie folosită o doză de racord etanşă la apă. 

B Prelungiţi constructiv conducta senzorului cu o 
conductă bifilară (3).

B Protejaţi dacă este cazul locurile de legătură (2) din 
partea superioară şi inferioară cu doze de racord.

Fig. 12 Senzorul colectorului şi pentru temperatura 
boilerului la staţie solară cu regulator integrat.

1 Senzor pentru temperatura colectorului
2 Loc de legătură
3 Conductă bifilară (2 x 0,75 mm2 până la o lungime maximă 

de 50 m, constructiv)
4 Robinet de umplere şi de golire pentru golire (constructiv)
5 Senzor pentru temperatura boilerului

5.7.2 Senzor pentru temperatura boilerului

Puteţi să găsiţi indicaţii privind montajul şi date în 
instrucţiunile de instalare pentru boiler şi regulator. 

7747006489-19.1SD
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6 Punerea în funcţiune

6.1 Folosirea lichidului solar

Lichidul solar este amesctecat gata de folosire. 
Garantează o funcţionare sigură în domeniul de 
temperaturi indicat, protejează împotriva daunelor 
datorate frigului şi oferă o siguranţă ridicată la abur.

Lichidul este biodegradabil. O foaie de date de siguranţă 
cu informaţii mai ample despre lichidul solar poate fi 
solicitată la firma producătoare.

Colectorii trebuie să funcţioneze numai cu următorul 
lichid solar:

6.2 Clătire şi umplere cu pompa solară de 
umplere (umplere sub presiune)

Pompa solară de umplere produce pe timpul procesului 
de umplere cu lichid solar o atât de înaltă viteză de 
curgere încât aerul care se găseşte în instalaţie este 
comprimat în rezervor (nu este necesar niciun aerisitor 
pe acoperiş).

Aerul rezidual care încă se află în lichidul solar este 
elimitat prin separatorul de aer.

Fig. 13 Pompă solară de umplere

1 Racord 1"
2 Scară de măsurare (6-25 Liter)
3 rezervor ce poate fi scos afară
4 Robinet cu bilă în conducta de absorbţie
5 Racord ¾ (") pentru furtun de presiune
6 Pompă solară de umplere
7 Comutator de funcţionare pentru pompa solară de umplere
8 Robinet de umplere şi de golire pentru golirea pompei
9 Vană colectoare
10 Furtun pe retur ¾ "
11 Furtun de presiune ½ "
12 Furtun de absorbţie

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiei datorate 
apei îngheţate sau evaporării în circuitul 
solar.

B Clătiţi şi umpleţi instalaţia solară numai 
atunci când soarele nu bate pe colectori 
şi nu este previzibil îngheţul (în cazul 
clătirii cu apă)

Luaţi seama la volumul complementar al 
vasului intermediar (dacă e instalat) în 
timpul umplerii cu lichid solar.
Vasul intermediar şi vasul de expansiune 
trebuie să fie aerisite în mod suficient.

PRECAUŢIE: Pericol de rănire prin contactul 
cu lichidul solar!

B Atunci când umblaţi cu lichid solar 
trebuie să purtaţi mânuşi de protecţie şi 
ochelari de soare.

B Dacă lichidul solar intră în contact cu 
pielea: Spălaţi lichidul solar cu apă şi 
săpun.

B Dacă lichidul solar intră în contact cu 
ochii: Clătiţi cu apă din abundenţă ochii 
cu pleoapele deschise.

Lichid solar

Domeniul 

temperaturilor

Colectorii FKC şi 

FKT

Tyfocor L 30/701)

1) numai pentru ţările sud-europene

– 15 ... +170 °C

Tyfocor L 45/55 – 29 ... +170 °C

Colectori cu 

tuburi cu vid

Tyfocor LS – 28 ... +170°C

Tab. 6 Tip Tyfocor dependent de tipul 23
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6.2.1 Date tehnice

6.2.2 Hidraulici speciale

• În cazul câmpurilor de colectori legate paralel trebuie 
ca fiecare câmp de colectori să fie clătit. Pentru 
aceasta montaţi în conductele pe tur armături de 
închidere stabile la glicol şi la temperatură.

• În cazul instalaţiilor cu două câmpuri de colectori (de 
ex. est/vest) trebuie ca fiecare câmp să fie clătit prin 
propria lui coloană pe tur.

• În cazul instalaţiilor cu două boilere care funcţionează 
cu două pompe trebuie ca fiecare consumator să fie 
clătit prin propria lui coloană pe retur.

• În cazul instalaţiilor cu două boilere care funcţionează 
cu o pompă şi o supapă de comutare, trebuie ca 
fiecare consumator să fie clătit unul după celălalt. 
Pentru aceasta conectaţi supapa de comutare în mod 
corespunzător.

6.2.3 Montaţi separatorul de murdărie (accesorii)

Pentru o siguranţă mai mare, pentru ca nicio particulă 
grosolană de murdărie să nu ajungă în pompa solară de 
umplere, poate fi montat un separator de murdărie.

B Fixaţi colierul pentru ţeavă (2) la gaura forată a 
pompei solare de umplere.

B Montaţi separatorul de murdărie (1) la colierul pentru 
ţeavă. Cu această ocazie trebuie ca acţionarea 
robinetului cu bilă să fie posibilă din faţă.

B Montaţi furtunul alăturat (3) între separatorul de 
murdărie şi racordul din partea superioară a 
rezervorului.

B Montaţi furtunul pe tur ¾ " (4) între separatorul de 
murdărie şi limitatorul de debit al staţiei solare.

Fig. 14 Montaţi separatorul de murdărie la pompa solară 
de umplere.

1 Separatorul de murdărie
2 Colierul pentru ţeavă
3 Furtun pentru separatorul de murdărie
4 Furtun pe retur ¾ "
5 Furtun de presiune ½ "

Pompă solară de umplere

Tensiunea în reţea V 230

Frecvenţa Hz 50 - 60

putere max. absorbită W 775

temperatură medie admisă 
pentru pompă

°C 0 - 55

mijloc de funcţionare admis Apă, amestec de 
apă cu 
propilenglicol 
maxim 50/50 %

Înălţime maximă de sarcină a 
pompei în cazul:

• Lichid solar

• Apă

m
m

36
40

curent maxim de hidro-
transport în cazul lichidului 
solar

m3/h 3,0

curent maxim de hidro-
transport în cazul apei

m3/h 3,6

Conţinut rezervor l 30

Greutate totală (gol) kg 34

Tab. 7 Date tehnice pompă solară de umplere

2
1

3

45 7747006489.27-1.SD
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6.2.4 Racordaţi pompa solară de umplere la 
instalaţia solară.

B Racordaţi furtunul de presiune ½ " cu teu (1) la 
robinetul de umplere şi de golire al grupului de 
siguranţă şi la pompă (4).

B Racordaţi în partea superioară (3) furtunul pe tur ¾ " 
cu robinet cu bilă între limitatorul de debit (2) şi 
rezervor.

Fig. 15 Racordaţi furtunul de presiune şi pe retur

1 Robinet de presiune
2 Robinet pe retur
3 Rezervor din partea superioară
4 racord la pompă

6.2.5 Realizaţi lucrările pregatitoare

B Legaţi robinetul de umplere şi de golire (2) la pompă.

B Umpleţi rezervorul pompei solare de umplere cu 
suficient lichid solar.
În plus faţă de volumul instalaţiei sunt necesari 10 litri 
pentru pompă, furtunuri etc. 

B Pentru a umple pompa cu lichid solar: Deschideţi 
robinetul cu bilă de la furtunul de absorbţie (3) şi 
robinetul de umplere şi de golire (1) la punctul de 
plecare al teului. 

B Închideţi robinetul de umplere şi de golire (1) de la 
teu dacă pompa este plină. 

Fig. 16

1 Robinet de umplere şi de golire la punctul de plecare al 
teului de la furtunul de presiune

2 Robinet de umplere şi de golire de la pompă
3 Robinet de umplere şi de golire de la furtunul de absorbţie

B Închideţi robinetul drept (5) al staţiei solare şi 
deschideţi complet robinetul stâng (6). 

B Deschideţi complet limitatorul de debit (3) cu cheia 
cu gaură interioară hexagonală SW4. 

B Deschideţi robinetul de umplere şi de golire de la 
grupul de siguranţă (1), de la capătul furtunului de 
presiune (2) şi de la limitatorul de debit (4).

Fig. 17

1 Robinet de umplere şi de golire de la grupul de siguranţă.
2 Robinet de umplere şi de golire de la furtunul de presiune
3 Şurubul de setare de la limitatorul de debit
4 Robinet de umplere şi de golire de la limitatorul de debit
5 Robinetul cu bilă de la termometrul drept este închis (90°)
6 Robinetul cu bilă de la termometrul stâng este complet 

deschis (0°)
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6.2.6 Clătiţi instalaţia solară sub vid

B Porniţi pompa (  imagine 18, (3)). 

B Clătiţi timp de circa 10 minute conductele până ce 
lichidul solar (2) din furtunuri este fără bule de aer.

B Pe perioada clătirii filtraţi de mai multe ori pentru 
scurt timp robinetul de umplere şi de golire de la 
limitatorul de debit şi ulterior deschideţi-l rapid 
complet pentru a elibera bulele de aer adunate în 
conductă.

B Clătiţi sub vid (1) tronsonul de ocolire de deasupra 
limitatorului de debit prin poziţionarea oblică pentru 
scurt timp a robinetului cu bilă drept (45°, frână 
gravitaţională deschisă manual). 

B Efectuaţi proba de presiune - cu această ocazie luaţi 
aminte la presiunile admise ale tuturor 
componentelor.

Fig. 18 Porniţi pompa şi verificaţi-o în privinţa bulelor de 
aer.

1 Robinetul cu bilă şi frâna gravitaţională de la termometrul 
drept sunt deschise (poziţia 45°)

2 Lichid solar
3 Pompa pornită

6.2.7 Închideţi umplerea sub presiune şi calculaţi 
presiunea de funcţionare.

La punerea în funcţiune presiunea de funcţionare 
trebuie să fie cu 0,8 bar mai mare decât presiunea 
statică (1 metru diferenţă de înălţime corespunde la 
0,1 bar).

Presiunea de funcţionare trebuie să se ridice la cel puţin 
1,8 bar (în stare rece, 20 °C). 

Exemplu: o înălţime statică de 10 m corespunde 1,0 bar 
plus 0,8 bar = 1,8 bar presiune de funcţionare. 

B Legaţi robinetele de umplere şi de golire la grupul de 
siguranţă (2), la limitatorul de debit (4) şi la furtunul 
pe retur (3).

B După pornirea pompei: Deschideţi încet robinetul de 
umplere şi de golire (2) de la grupul de siguranţă până 
când este atinsă presiunea necesară de funcţionare.

B Opriţi pompa.

B Puneţi pe poziţia 0° robinetele cu bilă (1) de la 
termometru (frânele gravitaţionale pregătite de 
funcţionare).

B Reglaţi pompa la cel mai înalt nivel şi lasaţi-o să 
meargă cel puţin 15 minute pentru ca aerul rezidual 
din separatorul de aer să se sedimenteze. 

B Goliţi separatorul de aer (5) şi dacă este cazul 
corectaţi presiunea de funcţionare.

Fig. 19 Deschideţi şi închideţi robinetele de umplere şi de 
golire.

1 Robinetele cu bilă de la termometru pe poziţia 0° (frânele 
gravitaţionale gata de funcţionare)

2 Robinet de umplere şi de golire de la grupul de siguranţă
3 Robinet de umplere şi de golire de la furtunul pe retur 
4 Robinet de umplere şi de golire de la limitatorul de debit
5 Şurubul aerisitorului de la separatorul de aer

PRECAUŢIE: Daune ale pompei!

B Pompa poate să meargă numai pentru 
scurt timp (maxim 1 minut) lângă o 
armătură închisă.

Nivelul minim de umplere din rezervorul 
pompei solare de umplere nu trebuie să fie 
inferior la 6 litri (afişaj "Min.").
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6.2.8 Controlaţi vidul instalaţiei solare

B Porniţi şi opriţi pompa solară (pompele solare) 
manual.

B În timpul procesului de comutare controlaţi arătătorul 
negru al manometrului (1) de la grupul de siguranţă.

Fig. 20 Verificaţi afişajul manometrului.

1 Manometru

6.2.9 Demontaţi pompa solară de umplere.

B Deschideţi robinetul de umplere şi de golire (2) din 
punctul de plecare al teului la furtunul de presiune.

B Pentru golirea pompei solare de umplere închideţi 
robinetul cu bilă (4) de la furtunul de absorbţie.

B Deschideţi robinetul de umplere şi de golire (5) şi 
lăsaţi să meargă furtunul de presiune gol (în vana 
colectoare).

B Închideţi robinetul de umplere şi de golire (5).

B Închideţi ambele robinete de umplere şi de golire (1; 
2) de la teul furtunului de presiune şi demontaţi 
furtunul de presiune.

B Închideţi robinetul de umplere şi de golire (6) de la 
limitatorul de debit şi desfaceţi furtunul pe retur.

B Lăsaţi să meargă furtunul pe retur (3) gol şi 
deşurubaţi-l de la rezervor.

Fig. 21 Goliţi furtunurile şi demontaţi pompa solară de 
umplere.

1 Robinet de umplere şi de golire de la furtunul de presiune
2 Robinet de umplere şi de golire la punctul de plecare al 

teului de la furtunul de presiune
3 Robinet pe retur
4 Robinet cu bilă de la furtunul de absorbţie
5 Robinet de umplere şi de golire al pompei
6 Robinet de umplere şi de golire de la limitatorul de debit

B Umpleţi canistra cu restul de lichid solar.

B Puneţi la loc rezervorul gol în pompa solară de 
umplere şi montaţi furtunul pe tur ca şi cel de 
presiune.

Dacă arătătoarele negre ale manometrului 
(1) indică oscilaţii de presiune cu ocazia 
pornirii şi opririi pompei solare atunci 
instalaţia solară trebuie să fie aerisită în 
continuare. 

7747006489.33-1.SD
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6.2.10 Curăţaţi pompa solară de umplere

Pentru a proteja pompa, furtunurile şi rezervorul de 
uzură, trebuie ca acestea să fie spălate.

B Racordaţi furtunul pe tur la robinetul de apă şi 
umpleţi rezervorul cu circa 25 litri de apă.

B Legaţi furtunul de presiune de o gură de scurgere.

B Deschideţi robinetul cu bilă de la furtunul de 
absorbţie (  imagine 22, (1)) şi aşteptaţi până când 
pompa este plină. 

B Porniţi pompa pentru a curăţa părţile.

B Opriţi pompa cân nivelul de umplere "Min." este 
atins. 

B Scoateţi ştecherul de la reţea şi lăsaţi sa meargă 
pompa goală prin robinetul de umplere şi de golire 
(2).

Fig. 22 Curăţaţi pompa şi rezervorul

1 Robinet cu bilă de la furtunul de absorbţie
2 Robinet de umplere şi de golire al pompei

B Curăţaţi separat rezervorul.

6.3 Clătire şi umplere cu pompa de mână 
(aerisitor pe acoperiş)

6.3.1 Clătiţi conductele

B Racordaţi un furtun (1) la robinetul de umplere şi de 
golire care să fie legat de reţeaua de apă.

B Racordaţi un furtun(2) la robinetul de umplere şi de 
golire al limitatorului de debit care să evacueze apa.

Fig. 23 Staţie solară cu robinete cu bilă şi frâne 
gravitaţionale în termometre

1 Furtun pentru alimentarea cu apă
2 Furtun pentru evacuarea apei

B Deschideţi toate dispozitivele de închidere.

B Legaţi robinetul cu bilă drept (2) la staţia solară şi 
robinetul cu bilă la aerisitor (  imagine 25, (3)). 

B Clătiţi sistemul de conducte şi asiguraţi-vă că 
presiunea maximă de funcţionare nu este depăşită cu 
această ocazie.

B Închideţi alimentarea cu apă.

PRECAUŢIE: Daune datorate îngheţului

B Fiţi atenţi să nu rămână un rest de apă în 
pompă.

7747006489.35-1.SD
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B În cazul colectorilor cu tub cu vid lucraţi 
exclusiv cu umplere sub presiune 
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Când este montat un vas intermediar:
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procesului de clătire de circuitul solar, 
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B Închideţi robinetele de umplere şi de golire (3) din 
staţia solară.

Fig. 24

1 robinetul cu bilă stâng complet deschis (0°)
2 robinetul cu bilă drept închis (90°)
3 Robinete de umplere şi de golire din staţia solară

6.3.2 Efectuaţi proba de presiune cu apă

Instalaţia solară este aerisită prin şurubul de închidere 
(2) deschis al aerisitorului automat. Ca în timpul 
funcţionării normale să nu poată să pătrundă niciun fel 
de umiditate dopul de protecţie contra intemperiilor (1) 
trebuie să se afle întotdeauna pe şurubul de închidere.

B Deschideţi robinetul cu bilă (3).

B Scoateţi afară şurubul de închidere (2) cu o rotaţie.

Fig. 25 Deschideţi aerisitorul.

1 Dop de protecţie contra intemperiilor
2 Şurub de închidere
3 Robinet cu bilă

B Reglaţi robinetele cu bilă (1) de la termometre la 45° 
şi deschideţi limitatorul de debit (2) ca şi alte 
dispozitive de închidere.

Fig. 26 Dispozitive de închidere deschise.

1 Robinetele cu bilă şi frâna gravitaţională de la termometre, 
deschise (poziţia 45°)

2 Limitatorul de debit deschis

B Efectuaţi proba de presiune - cu această ocazie luaţi 
aminte la presiunile admise ale tuturor 
componentelor.

B După proba de presiune daţi drumul la apă şi curăţaţi 
aerisitorul automat.
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6.3.3 Înlocuiţi apa cu lichid solar.

Pentru umplere pot fi folosite pompe electrice, pompe 
de mână sau ajutaje ale maşinilor de găurit care pot 
produce o presiune de cel puţin 2 bari.

B Umpleţi instalaţia solară cu ajutorul unei pompe 
printr-unul dintre robinetele de umplere (1) şi de 
golire din staţia solară.

Fig. 27 Umplere prin robinet de umplere şi de golire

1 Robinete de umplere şi de golire

B Reglaţi robinetele cu bilă (  imagine 26, (1)) de la 
termometre la 45° şi deschideţi limitatorul de debit 
(  Imagine 26, (2)) ca şi alte dispozitive de închidere.

B Umpleţi încet instalaţia solară ca să nu se formeze 
bule de aer.

B În final reglaţi termometrele cu bilă astfel încât frânele 
gravitaţionale să fie gata de funcţionare (poziţia 0°).

6.3.4 Controlul vidului instalaţiei solare

B Porniţi şi opriţi pompa solară (pompele solare) în mod 
manual.

B În timpul procesului de comutare controlaţi arătătorul 
negru al manometrului (1) de la grupul de siguranţă.

Fig. 28 Verificaţi afişajul manometrului.

1 Manometru

6.3.5 Determinaţi presiunea de funcţionare

La punerea în funcţiune presiunea de funcţionare 
trebuie să fie cu 0,8 bar mai mare decât presiunea 
statică (1 metru diferenţă de înălţime corespunde la 
0,1 bar).

Presiunea de funcţionare trebuie să se ridice la cel puţin 
1,8 bar (în stare rece, 20 °C). 

Exemplu: o înălţime statică de 10 m corespunde 1,0 bar 
plus 0,8 bar = 1,8 bar presiune de funcţionare.

B În caz că presiunea lipseşte pompaţi lichidul solar.

B După încheierea procesului de aerisire închideţi 
robinetul cu bilă al aerisitorului. 

Numai atunci când aerisitorul este închis are loc 
echilibrarea presiunii la evaporarea lichidului solar din 
colector prin vasul de expansiune. 

Conductele trebuie să fie golite complet 
deoarece altfel se poate ajunge la o diluare a 
lichidului solar.

7747006489.36-1.SD7747006489.36-1.SD

1

1

Dacă arătătoarele negre ale manometrului 
(1) indică oscilaţii de presiune cu ocazia 
pornirii şi opririi pompei solare atunci 
instalaţia solară trebuie să fie aerisită în 
continuare. 

7747006489.33-1.SD

1
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6.3.6 Determinaţi temperatura de protecţie 
împotriva îngheţului

Pentru a determina gradul de protecţie împotriva 
îngheţului recomandăm să controlaţi protecţia împotriva 
îngheţului a lichidului solar cu ocazia primei puneri în 
funcţiune cu un aparat de măsurat protecţia împotriva 
îngheţului (Glicomat sau refractometru). Măsurarea 
trebuie să fie repetată la distanţe de timp regulate (cel 
puţin la fiecare doi ani). 

Modelele obişnuite pentru lichidele de radiator Kfz nu 
sunt potrivite pentru aceasta. Un aparat potrivit poate fi 
comandat separat.

În cazul funcţionării instalaţiei cu Tyfocor LS
Dacă instalaţia solară funcţionează cu Tyfocor LS 
valoarea trebuie să fie convertită conform tabelului 8. 

6.3.7 Corectaţi protecţia împotriva îngheţului

Dacă protecţia minimă împotriva îngheţului nu este 
respectată atunci concentratul de lichid solar trebuie să 
umple instalaţia.

B Calculaţi volumul instalaţiei cu ajutorul tabelului 9 
pentru a determina cantitatea de umplere exactă 
(corespunde cantităţii care trebuie lăsată să curgă 
înainte).

B Determinaţi cantitatea de umplere pentru completare 
(Vschimb) a concentratului în cazul amestecului gata 
făcut de lichid solar 45/55 cu următoarea formulă:

Fig. 29 Formulă pentru calcularea lichidului de umplere 
de schimbat în cazul lichidului solar cu o parte de 
glicol de 45 %.

valoare citită în cazul lui 
Tyfocor L (concentraţie)

corespunde protecţiei 
împotriva îngheţului la 
Tyfocor LS

– 23 °C (39 %) – 28 °C 

– 20 °C (36 %) – 25 °C

– 18 °C (34 %) – 23 °C

– 16 °C (31 %) – 21 °C

– 14 °C (29 %) – 19 °C

– 11 °C (24 %) – 16 °C

– 10 °C (23 %) – 15 °C

– 8 °C (19 %) – 13 °C

– 6 °C (15 %) – 11 °C

– 5 °C (13 %) – 10 °C

– 3 °C (8 %) – 8 °C

Tab. 8 Convertiţi protecţia împotriva îngheţului pentru 
Tyfocor LS.

PRECAUŢIE: Daune datorate îngheţului

B Verificaţi la fiecare doi ani dacă protecţia 
necesară împotriva îngheţului este 
asigurată până la cel puţin 25 °C.

Partea instalaţiei Volum de umplere

Colector 1 FKC vertical 0,86 l

Colector 1 FKC orizontal 1,25 l

Colector 1 FKT vertical 1,43 l

Colector 1 FKT orizontal 1,76 l

1 instalaţie solară cu o 
coloană

0,20 l

1 staţie solară cu două 
coloane

0,50 l

1 schimbător de căldură în 
boilerul solar

vezi documentaţia 
proiectului

ţeavă Cu de 1 m Ø  15 mm 0,13 l

ţeavă Cu de 1 m Ø  18 mm 0,20 l

ţeavă Cu de 1 m Ø  22 mm 0,31 l

ţeavă Cu de 1 m Ø  28 mm 0,53 l

ţeavă Cu de 1 m Ø  35mm 0,86 l

ţeavă Cu de 1 m Ø  42 mm 1,26 l

ţeavă din oţel R de 1 m ¾ 0,37 l

ţeavă din oţel R 1 de 1 m 0,58 l

ţeavă din oţel R 1 de 1 m¼ 1,01 l

ţeavă din oţel R 1 de 1 m½ 1,37 l

Tab. 9 Volumele de umplere ale părţilor individuale ale 
instalaţiei

Vschimb Vtotal
45 cconcentratie–
100 cconcentratie–
----------------------------------------------------------=
6 720 640 473 (2007/02)



Punerea în funcţiune | 23RO
Exemplu pentru Tyfocor l cu o parte de glicol de 45 %:

• Volumul instalaţiei (Vtotal): 22 l

• Protecţie împotriva îngheţului (valoare citită): – 14 
°C

• corespunde concentraţiei (  Tab. 8): 30 % (C = 30)

• Rezultat: Vschimb= 4,7 litri

B Lăsaţi să curgă cantitatea de umplere calculată 
(Vschimb) şi umpleţi cu concentrat.

6.4 Reglaţi debitul
Cantitatea de debit este setată în stare rece (30 - 40 °C). 

• Dacă pompa solară funcţionează prin reglarea 
turaţiei, regulatorul determină debitul, condiţionat de 
funcţionare.

• Dacă regulatorul nu este dotat cu o reglare a turaţiei 
sau dacă reglarea turaţiei este dezactivată atunci 
reglarea turaţiei trebuie setată la un debit volumic fix.

B Reglaţi robinetele cu bilă (1) pe 0° (frânele 
gravitaţionale pregătite de funcţionare). 

B Deschideţi complet limitatorul de debit (2) cu cheia 
cu gaură interioară hexagonală SW4.  

B Alegeţi la regulator tipul de regim "Regim manual" 
PORNIT (  instrucţiunile regulatorului). 

Fig. 30

1 Frânele gravitaţionale pregătite de funcţionare
2 Şurubul de setare de la limitatorul de debit
3 Faţetă de citit pentru debit
4 Comutatorul pompei de la pompa solară

B Găsiţi debitul necesar în tabelul 10.

B Controlaţi debitul la fereastra de urmărire a 
limitatorului de debit (  imagine 30, (3)).

B Pentru setarea din fabrică a debitului: setaţi astfel 
comutatorul cu ploturi al pompei solare (  
imagine 30, (4)) încât debitul necesar să fie atins cu o 
selecţie în trepte cât mai mică posibil.

7747006489.37-1.SD
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Datele din tabelul 10 sunt valabile pentru 
câmpuri de colectori la un rând sau 
conectate paralel la mai multe rânduri. 
Câmpurile de colectori legate în rând 
trebuie să fie setate prin debitul total care 
trebuie determinat.

În cazul pompelor solare cu reglare a turaţiei 
comutatorul cu ploturi al pompei nu poate 
să se afle la 1.

Dacă debitul fixat la treapta de turaţii cea 
mai înaltă nu este atins:

B Verificaţi lungimea admisă a conductei şi 
dimensionarea (  capitolul 4.1).

B În caz de nevoie folosiţi o pompă mai 
puternică.

Debit l/min (la 30 - 40 °C în retur)

Număr 
colectori
(debit 
volumic l/h) l/min

Număr 
colectori
(debit 
volumic l/h) l/min

1 (50) 1 11 (550) 8 - 11

2 (100) 1,5 - 2 12 (600) 10 - 12 

3 (150) 2,5 - 3 13 (650) 10,5 - 13

4 (200) 3 - 4 14 (700) 11,5 - 14

5 (250) 4 - 5 15 (750) 12,5 - 15 

6 (300) 5 - 6 16 (800) 13 - 16 

7 (350) 5,5 - 7 17 (850) 14 - 17

8 (400) 7 - 8 18 (900) 15 - 18

9 (450) 7,5 - 9 19 (950) 15,5 - 19

10 (500) 8 - 10 20 (1000) 16,5 - 20

Tab. 10 Privire de ansamblu debituri
6 720 640 473 (2007/02)
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Pompă solară cu reglarea turaţiei

B Alegeţi la regulator tipul de regim "Auto". Debitul este 
reglat dependent de starea de funcţionare prin 
turaţiile pompei solare.

Pompă solară fără reglarea turaţiilor

B Înşurubaţi şurubul de setare al limitatorului de debit 
(  imagine 30, (2)) până când în fereastra de 
urmărire muchia flotorului (  imagine 30, (3)) indică 
debitul recomandat.

După punerea în funcţiune

Datorită vâscozităţii lichidului solar aerul devine în mod 
esenţial mai dens decât în apă curată.

B Aerisiţi instalaţia solară la nivelul separatorului de aer 
din staţia solară şi la cel al aerisitorului de pe acoperiş 
(dacă există) după o funcţionare de mai multe ore a 
pompei solare.
6 720 640 473 (2007/02)
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7 Punere în funcţiune, protocol de inspecţie şi de întreţinere

Recomandăm să efectuaţi prima inspecţie sau 
întreţinere după 500 de ore de funcţionare, după aceea 
la un interval de 2 –  3 ani.

B Completaţi protocolul şi terminaţi lucrările efectuate.

Operator: Amplasamentul instalaţiei:

Tab. 11

Lucrări de punere în funcţiune, de inspecţie şi de întreţinere Pagina

Punerea în 

funcţiune

Inspecţie/întreţinere

1. 2. 3.

Data:

Punerea generală în funcţiune

1. Ţevile pe tur şi retur au fost instalate sau împământate? 9 – – – 

2. Proba de presiune a fost efectuată? 17, 20 – – – 

3. Dispozitivul de aerisire este închis? 21 – – – 

4. A fost controlată presiunea primară a vasului de 

expansiune?

12 ______ bar – – – 

5. S-a controlat vidul din instalaţia solară? 18 – – – 

6. S-a verificat valoarea ph-ului a lichidului solar? Schimbaţi 

lichidul solar când valoarea este de 7≤  (coloraţie maronie a 

lichidului solar, miros puternic). 1)

– 

7. A fost verificată şi analizată protecţia împotriva îngheţului 

până la _______ °C?

22 _____ °C _____ °C _____ °C _____ °C

Protecţia solară este garantată până la ________ (lună/an) 

(Vă rugăm să verificaţi protecţia împotriva îngheţului la 

fiecare doi ani!)

Circuitul solar

1. Măsuraţi presiunea de funcţionare în stare rece şi 

înregistraţi-o. Care este temperatura instalaţiei la 

termometrul RL?

17, 21 ______bar 

______ °C

_____bar 

_____ °C

_____bar 

_____ °C

_____bar 

___ °C

2. A fost debitul volumic (debit) verificat în starea rece a 

instalaţiei şi înregistrat?

23 ___ l/min ___ l/min ___ l/min ___ l/min

Setare a pompei solare (1/2/3)?

3. Sunt frânele gravitaţionale gata de funcţionare (închise)? 23

4. Este ventilul termostatic de amestec al apei calde în 

funcţiune (dacă există)?

Colector

1. S-a realizat controlul vizual al colectorilor? 2) 3) 3) 3)

2. Senzorul pentru temperatura colectorului este corect 

poziţionat şi împins până la opritorul din teaca de imersie 

şi fixat cu şuruburi?

3) 3) 3)

3. S-a realizat controlul vizual al sistemului de montaj? 3) 3) 3)

4. S-a realizat controlul vizual în privinţa etanşeităţii al 

transferurilor între sistemul de montaj şi acoperirea 

acoperişului?

3) 3) 3)

5. S-a efectuat controlul vizual al termoizolaţiei conductelor? 3) 3) 3)

6. A fost efectuată curăţarea udă a colectorilor (dacă este 

necesară) fără suplimente de curăţare?

3) 3) 3) 3)

Boiler solar

1. A fost efectuată întreţinerea la boilerul solar? 2) – 

Tab. 12
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Reglare

1. Ore de funcţionare ale pompei solare P1: Perioadă de la 

_________ până la _________ / _____ h

2) ___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

Ore de funcţionare ale pompei solare P2: Perioadă _________ 

până la _________ / _____ h (o instalaţie merge circa 1200-

2500 ore pe an) 4)

___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

___ - ___

______ h

2. S-a verificat funcţionarea pompei în poziţiile (conectat/

deconectat/auto)?

3. A fost verificată şi înregistrată diferenţa de temperatură la 

pornire/oprire a pompei solareΔpompa T 1?

__ K/__ K __ K/__ K __ K/__ K __ K/__ K

A fost verificată şi înregistrată diferenţa de temperatură la 

pornire/oprire a pompei solareΔpompa T 2?

__ K/__ K __ K/__ K __ K/__ K __ K/__ K

4. Afişajul temperaturii tuturor senzorilor pentru temperatură 

(valorile de rezistenţă controlate)?

5. Este senzorul pentru temperatură corect poziţionat, izolat 

şi racordat?

6. A fost verificată şi înregistrată temperatura maximă a 

boilerului Tmax pentru boilerul solar 1?

_____ ˚C _____ ˚C _____ ˚C _____ ˚C

A fost verificată şi înregistrată temperatura maximă a 

boilerului Tmax pentru boilerul solar 2?

_____ ˚C _____ ˚C _____ ˚C _____ ˚C

7. Apt de funcţionare şi pentru încălzire?

8. Se respectă temperatura nominală de reglare (funcţionare 

la încălzire prin intermediul unui cazan) dorită?

Contor cant. căldură

1. Perioadă de la __________ până la __________ / ______ kWh 2) ___ - ___

___ kWh

___ - ___

___ kWh

___ - ___

___ kWh

___ - ___

___ kWh

2. Este senzorul de temperatură corect poziţionat, izolat şi 

racordat?

Observaţii

Instalaţia solară a fost montată conform acestor instrucţiuni şi pusă în 

funcţiune sau inspectată şi întreţinută.

Ştampila firmei / data / semnătura

1) Rigla de măsură a valorii ph-ului se obţine la farmacie sau în cofrajul de service.

2) Vezi instrucţiunile părţii constructive

3) În caz de nevoie.

4) Dependent de datele specifice ale instalaţiei. 

Lucrări de punere în funcţiune, de inspecţie şi de întreţinere Pagina

Punerea în 

funcţiune

Inspecţie/întreţinere

1. 2. 3.

Tab. 12
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8 Deranjamente

Găsiţi indicaţii privind deranjamentele şi în instrucţiunile de instalare ale regulatorului.

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Pompa nu funcţionează, deşi au fost indicate condiţiile de conectare.

Senzorul solar nu se 
încarcă de la soare.

Pompă defectă. Verificaţi, respectiv schimbaţi pompa.

Pompa rămâne în pană prin blocare 
mecanică.

Deşurubaţi şurubul cu cap crestat de la 
partea superioară a pompei şi desfaceţi 
arborele pompei cu şurubelniţa. Nu loviţi 
arborele pompei!

Pompa nu este comandată prin regulator. Vezi instrucţiunile regulatorului.

Pompa se porneşte şi se opreşte întruna.

Randamentul solar 
prea mic.

Diferenţă prea mică la temperatura de 
pornire şi de oprire a regulatorului.

Verificaţi setările regulatorului.

Debitul volumic prea mare. Controlaţi şi reglaţi debitul.

Poziţia sau legătura senzorului pentru 
temperatură sunt incorecte.

Verificaţi poziţia senzorului pentru 
temperatură.

Pompa nu se opreşte.

Căldura este 
transportată din 
boiler.

Senzorul pentru temperatură este defect 
sau poziţia este greşită.

Verificaţi poziţia, montajul şi caracteristicile 
senzorului pentru temperatură.

Regulator defect. Indicaţie: pompele cu reglarea turaţiei nu se 
opresc imediat ci de abia după atingerea 
turaţiei celei mai mici.

Apă potabilă prea fierbinte.

Pericol de opărire Dispozitivul de limitare a temperaturii 
boilerului şi bateria de amestec de apă 
caldă sunt montate prea sus.  

Reglaţi dispozitivul de limitare a temperaturii 
boilerului şi bateria de amestec a apei calde 
mai jos.

Apă potabilă prea rece (sau cantitate prea mică de apă potabilă caldă)

Regulatorul de temperatură a apei calde 
de la aparatul de încălzire, regulatorul de 
încălzire sau de la bateria de amestec de 
apă caldă este montat prea jos.  

Setaţi reglarea temperaturii conform 
instrucţiunilor de folosire corespondente 
(max. 60 °C).

Verificaţi funcţia încălzirii.

Tab. 13
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Diferenţa de temperatură în circuitul solar prea mare / temperatură pe tur prea mare / temperatura colectorilor 
creşte prea repede

Randamentul solar 
prea mic sau daune 
ale instalaţiei.

Senzorul pentru temperatură sau funcţia 
regulatorului sunt vdefecte.

Verificaţi senzorul pentru temperatură sau 
setările regulatorului

Aer în sistem Aerisiţi instalaţia.

Debit volumic prea mic. Controlaţi / setaţi debitul.

Conductă înfundată. Controlaţi / clătiţi conductele

Câmpurile de colectori nu sunt egalizate 
hidraulic.

Efectuaţi egalizarea hidraulică.

Pierdere de presiune în instalaţie.

Randament solar 
prea mic.

Pierdere de lichid solar la locurile de 
legătură.

Lipiţi cu aliaj dur locurile neetanşe. Schimbaţi 
garniturile, strângeţi şuruburile.

Pierdere de lichid solar prin supapa de 
siguranţă deschisă.

Verificaţi vasul de expansiune, presiunea 
primară şi mărimea.

Abur evaporat prin aerisitorul deschis 
(regim normal)

Închideţi aerisitorul după aerisire.

Daune datorate îngheţului. Verificaţi protecţia împotriva îngheţului.

Nu se vede debitul volumic pe afişajul debitului în pofida faptului că pompa funcţionează.

Randamentul solar 
prea mic.

Dispozitivele de închidere sunt închise. Deschideţi dispozitivele de închidere.

Aer în sistem. Aerisiţi instalaţia.

Corpul indicator de la limitatorul de debit 
atârnă.

Curăţaţi limitatorul de debit.

Zgomote în câmpul de colectori în timpul iradierii solare puternice (lovituri de aburi).

Lipsă de etanşeitate 
în circuitul solar.

Nu este posibil un debit omogen al 
câmpurilor de colectare.

Verificaţi conductele

Aparatul de expansiune este prea mic sau 
defect.

Verificaţi dispoziţia şi presiunea primară a 
vasului de expansiune ca şi presiunea de 
funcţionare.

Puterea pompei este prea mică. Verificaţi pompa, dacă este cazul schimbaţi-o.

Umbrire a colectorilor cu senzor pentru 
temperatura colectorilor

Eliminaţi umbrirea.

Aer în sistem. Aerisiţi instalaţia şi verificaţi conductele în 
privinţa micşorării presiunii.

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Tab. 13
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Boilerul solar se răceşte puternic.

Pierderi mari de 
căldură.

Termoizolaţia boilerului este defectă sau 
nu este corect montată.

Verificaţi termoizolaţia. Termoizolaţi 
racordurile boilerului.

Setarea regulatorului pe căldură nu este 
corectă.

Verificaţi setările regulatorului cazanului.

Circulaţie printr-o singură ţeavă 
(microcirculaţie în conducte)

Executaţi bucla de termoizolaţie.

Circulaţie gravitaţională prin câmpul de 
colectori sau conducta de circulare sau 
încălzire.

Verificaţi frânele gravitaţionale.

Circulaţia apei calde merge prea des şi/
sau noaptea.

Verificaţi timpii de comutare şi intervalul de 
funcţionare. 

Garnitura de la şaiba colectorilor pe o perioadă mai lungă de timp în timpul iradierii. 

Apă de condens în 
colector.

Aerisirea colectorului (în cazul colectorilor 
aersisiţi) este insuficientă.

Curăţaţi orificiile de aerisire.

Puterea instalaţiei e în scădere.

Randamentul solar 
este prea mic.

Umbrirea colectorilor. Eliminaţi umbrirea.

Aer existent în instalaţie. Aerisiţi instalaţia.

Pompa merge cu o putere micşorată. Verificaţi pompa

Schimbătorul de căldură este murdar/are 
depuneri de calcar.

Clătiţi/curăţaţi de calcar schimbătorul de 
căldură.

Murdărire puternică a geamurilor 
colectorilor.

Curăţaţi geamurile colectorilor cu subtanţă 
de curăţat geamul (nu cu acetonă).

Încălzirea merge în pofida unei buni iradieri.

Randamentul solar 
este prea mic.

Senzorul pentru temperatura boilerului pe 
încălzire este defect sau poziţionat greşit.

Verificaţi poziţia, montajul şi caracteristicile 
senzorului pentru temperatura boilerului.

Circulaţia este racordată greşit sau este 
pornită de prea mult timp.

Verificaţi racordul circulaţiei şi dacă este 
cazul reduceţi durata de conectare a 
circulaţiei.

Temperatura de încălzire este setată prea 
sus.

Verificaţi setările.

Aer existent în instalaţie.  Aerisiţi instalaţia.

Regulatorul este defect. Verificaţi regulatorul şi dacă este cazul 
schimbaţi-l.

Tipul defecţiunii

Efect Cauze posibile Remediere

Tab. 13
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