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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă

1.1 Explicarea simbolurilor
Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

materiale.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni generale de siguranţă
Depozitare
B Depozitaţi panourile solare plane numai într-un loc 

uscat (depozitaţi-le în exterior numai dacă sunt 
protejate împotriva ploii).

Pericol de arsuri la atingerea panourilor solare 
plane
În cazul în care panoul solar și materialul pentru montaj 
sunt supuse timp îndelungat acţiunii razelor solare, 
există pericol de ardere la atingerea acestor elemente.
B Purtaţi echipament individual de protecţie. 
B Protejaţi panoul solar și materialul pentru montaj 

împotriva razelor solare (de exemplu cu o prelată).

Pericol de cădere la executarea lucrărilor pe 
acoperiș
B Dacă nu există o protecţie împotriva căderii, purtaţi 

îmbrăcămintea de protecţie sau echipamentul 
individual de protecţie.

B Luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia 
împotriva accidentelor în cazul tuturor lucrărilor 
efectuate la nivelul acoperișului.

B Respectaţi prescripţiile privind evitarea accidentelor.

Montarea 
Montarea și întreţinerea trebuie efectuate numai de 
către o firmă de specialitate autorizată. 
B Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni.
B Nu efectuaţi nicio modificare la nivelul 

componentelor.
B Montaţi setul de montaj doar pe acoperișurile cu o 

capacitate portantă suficientă. Dacă este necesar, 
consultaţi un inginer proiectant de structuri și/sau 
un acoperitor-învelitor acoperișuri.

Verificarea funcţionării
Utilizatorul este responsabil pentru siguranţa și 
compatibilitatea cu mediul înconjurător.
B Recomandare pentru utilizator: încheiaţi un contract 

de întreţinere și reparaţie cu o firmă de specialitate 
autorizată.

B Componentele defecte trebuie schimbate imediat. 
Utilizaţi numai piese de schimb originale.

Informarea utilizatorului
B Informaţi utilizatorul cu privire la modul de 

funcţionare a echipamentului și modul de exploatare 
a întregii instalaţii.

B Informaţi utilizatorul că nu îi este permis să 
efectueze nicio modificare sau reparaţie.

B Înmânaţi utilizatorului prezentele instrucţiuni de 
instalare și întreţinere. Atenţionaţi-l că instrucţiunile 
trebuie păstrate și predate proprietarilor/utilizatorilor 
ulteriori.

Puteţi recunoaște mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare și chenarul în care sunt 
încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă operaţională

1, 2 Pași de lucru numerotaţi 

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/listă de intrări

– Enumerare/listă de intrări 
(al 2-lea nivel)

Tab. 1
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2 Date despre produs
2 Date despre produs
Panoul solar plan Logasol SKN 4.0 este numit în 
continuare panou.

Ţiglele, olanele, ţiglele olandeze etc. sunt denumite în 
continuare ţigle.

2.1 Sistem de fixare pe acoperiș
Schemele din prezentele instrucţiuni de utilizare 
prezintă un exemplu de acoperiș de ţiglă și modul de 
fixare pe acest acoperiș. Dacă montajul pe alte tipuri 
de acoperiș diferă, se va trage atenţia asupra acestui 
lucru.

2.2 Structura panoului
În figurile acestor instrucţiuni sunt prezentate panouri 
verticale [10]. Dacă montajul panourilor orizontale [9] 
diferă de montajul panourilor verticale, se atrage 
atenţia asupra acestui fapt. 

Fig. 1 Secţiunea unui panou vertical

1 Teacă de imersie pentru senzorul panoului
2 Branșament de panou, tur
3 Sticlă de acoperire
4 Element absorbant
5 Termoizolaţie
6 Serpentină
7 Buzunar de montaj în carcasă
8 Branșament de panou, retur
9 Panou orizontal, reprezentare schematică
10 Panou vertical, reprezentare schematică
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2 Date despre produs
2.3 Utilizarea conform destinaţiei
Panourile au rolul de a produce căldură în instalaţiile 
termice solare. 

Setul de montaj este destinat exclusiv fixării 
panourilor.

B Utilizaţi panourile numai în combinaţie cu 
automatizări adecvate pentru instalaţii solare și 
numai în instalaţii solare închise cu siguranţă 
intrinsecă (fără contact cu oxigenul).

Învelitori permise
Prezentele instrucţiuni descriu montajul panoului pe 
acoperișuri înclinate de ţiglă, ţiglă solz, ţiglă fălţuită, 
plăci de ardezie/șindrilă.
B Montaţi setul de montaj doar pe aceste acoperișuri.

Pantă admisă a acoperișului
B Montaţi setul de montaj doar pe acoperișuri cu 

următoarele pante.

Sarcini admise 
B Montaţi panourile cu setul de montaj pentru 

integrarea în acoperiș numai în locuri care prezintă 
valori mai mici decât cele prezentate în tabelul 3. 
Dacă este necesar, consultaţi un inginer proiectant 
de structuri specializat în clădiri.

Setul de montaj este potrivit pentru următoarele sarcini 
maxime:

B Pentru determinarea vitezei maxime a vântului ţineţi 
cont de următorii factori:
– Locul de amplasare a instalaţiei solare
– Altitudinea terenului
– Topografie (teren/construcţie)
– Înălţimea clădirii

Încărcarea maximă din zăpadă rezultă din zonele 
regionale (zone de încărcare din zăpadă) și din 
altitudinea terenului.
B Informaţi-vă cu privire la încărcările normate din 

zăpadă de la faţa locului. 

Evitaţi acumularea de zăpadă deasupra panoului:
B Montaţi grilaje parazăpadă deasupra panoului 

(păstraţi o distanţă maximă de 1 m între panou și 
grilajul parazăpadă).

-sau-
B Îndepărtaţi periodic zăpada. 

Învelitoare Panta acoperișului

Ţiglă 25˚ — 65˚

Ţiglă fălţuită 17˚ — 65˚

Ardezie/șindrilă/ţiglă solz 25˚ — 65˚

Tab. 2

Încărcarea 
maximă 
din zăpadă

Viteza 
maximă 
a vântului

Presiunea 
dinamică 
max.

3,8 kN/m2 151 km/h 1,1 kN/m2

Tab. 3
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2 Date despre produs
2.4 Componente și documente tehnice
Instalaţia termică solară servește la prepararea apei 
calde menajere și, dacă este necesar, la susţinerea 
instalaţiei de încălzire. Este alcătuită din următoarele 
componente. 

Fig. 2 Componentele unei instalaţii solare

1 Panou cu senzor sus
2 Conductă (retur)
3 Staţie solară cu vas de expansiune, dispozitive de 

temperatură și de siguranţă
4 Boiler solar
5 Automatizarea instalaţiei solare
6 Conductă (tur)

Următoarele puncte sunt descrise în instrucţiunile 
componentelor:

Panou 
• Montarea sistemului de fixare pe acoperiș
• Fixarea panoului
• Branșament hidraulic al panoului
• Lucrări de întreţinere la nivelul panoului

Staţie solară 
• Montarea staţiei solare
• Montarea conductelor
• Punerea în funcţiune a întregii instalaţii
• Lucrările de întreţinere la nivelul staţiei solare și al 

întregii instalaţii
• Indicaţii privind defecţiuni ale întregii instalaţii 

Boiler solar 
• Amplasarea și montarea boilerului
• Punerea în funcţiune a boilerului
• Lucrările de întreţinere la nivelul boilerului

Automatizarea instalaţiei solare 
• Montajul și conexiunea electrică pentru 

automatizare
• Deservirea automatizării și a întregii instalaţii
• Lucrări de întreţinere la nivelul automatizării
• Indicaţii privind defecţiuni ale automatizării

Este posibil să existe instrucţiuni suplimentare în 
pachetul de accesorii. 

2.5 Accesorii
Urmează o listă cu accesorii care pot fi utilizate pentru 
panou și pentru setul de montaj. O prezentare generală 
completă și actualizată găsiţi în catalogul general. 

• Set pentru aerisitor ( capitolul 9.2, pagina 48)
• Protecţie împotriva supratensiunii pentru senzorul 

panoului
• Ţeavă solară dublă (conductă)
• Set de racordare pentru ţeavă solară dublă 

2.6 Declaraţie de conformitate CE
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său de funcţionare directivelor 
europene, precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea este marcată cu simbolul CE. Declaraţia 
de conformitate poate fi solicitată producătorului 
(adresa o găsiţi pe verso). 
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1

4

5

6

2

3

Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș - A se citi cu atenţie înainte de a efectua punerea în funcţiune și  lucrările de service.6



2 Date despre produs
2.7 Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare a panoului se află pe carcasa 
panoului și cuprinde informaţii sub formă de simboluri. 

Fig. 3 Poziţia plăcuţei de identificare

1 Plăcuţa de identificare pe carcasa panoului
2 Teacă de imersie pentru senzorul panoului, panou 

vertical
3 Teacă de imersie pentru senzorul panoului, panou 

orizontal

2.8 Date tehnice

Fig. 4 Pierderile de presiune a panourilor

1 Curba pierderilor de presiune pentru panoul vertical
2 Curba pierderilor de presiune pentru panoul orizontal

Simbol Semnificaţie Explicaţie

tstg temperaturestagnation Temperatura la 
repaus, maximă

pmax pressuremaximum Presiunea de lucru, 
maximă

m mass Masă

AG areagross Suprafaţa brută

Aa areaapertur Suprafaţă de 
deschidere 
(suprafaţă 
transparentă)

AA areaabsorber Suprafaţa 
elementului 
absorbant

Vf volumefluid Conţinutul panoului

Tab. 4 Informaţii pe plăcuţa de identificare

6720640298.58-1.ST6720640298.58-1.ST

2

3

1

Logasol SKN 4.0

Certificate

Lungime 2017 mm

Lăţime 1175 mm

Înălţime 87 mm

Distanţa între panouri 25 mm

Branșament de panou 
(sub formă de ajutaj)

23 mm

Volumul elementului absorbant, 
tip vertical (Vf)

0,94 l

Volumul elementului absorbant, 
tip orizontal (Vf)

1,35 l

Suprafaţă exterioară 
(suprafaţă brută, AG)

2,37 m2

Suprafaţa elementului absorbant 
(suprafaţă netă, AA)

2,18 m2

Suprafaţă de deschidere (Aa) 2,25 m2

Masă netă, tip vertical 40 kg

Greutate netă, tip orizontal 41 kg

Presiune de lucru admisă 
a panoului (pmax)

6 bar

Temperatura la repaus, maximă 199 ˚C

Tab. 5
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2 Date despre produs
2.9 Pachet de livrare
B Verificaţi integritatea și caracterul complet al 

pachetelor livrate. 

2.9.1 Set de montaj pentru panouri verticale

Fig. 5 Set de montaj pentru 3 panouri verticale: 
1 set de montaj ca variantă de bază și 1 set de montaj ca extindere

Fig. 6 Șuruburi

a Șurub 5x120
b Șurub 6x70
c Șurub 5x30
d Șurub 5x13

Componente diferite în cazul învelitoarei de 
ardezie/șindrilă

Fig. 7 Componente pentru învelitoare de ardezie/
șindrilă

a Table inferioare de învelire, fără perdea de plumb
b Bandă de lipire

Unele componente ale setului de montaj 
sunt realizate diferit în funcţie de tipul 
panoului (vertical/orizontal) și de 
învelitoare ( Componente diferite în 
cazul învelitoarei de ardezie/șindrilă, 
pagina 8).
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2 Date despre produs
Set de montaj, varianta de bază pentru panouri 
verticale

Set de montaj, extindere pentru panouri 
verticale

Poz. 1 Tabla de învelire superioară, 
stânga

1 x

Poz. 3 Tabla de învelire superioară, 
dreapta

1 x

Poz. 4 Tabla de învelire laterală, sus 
stânga

1 x

Tabla de învelire laterală, sus 
dreapta

1 x

Poz. 5 Tabla de învelire laterală, jos 2 x

Poz. 6 Tablă de susţinere laterală 2 x

Poz. 7 Tabla de învelire inferioară, dreapta 1 x

Poz. 9 Tabla de învelire inferioară, stânga 1 x

Poz. 10 Placă de acoperire, dreapta 1 x

Poz. 12 Placă de acoperire, stânga 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 4 x

Poz. 14 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea inferioară

1 x

Poz. 15 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea superioară

1 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

4 x

Poz. 17 Plăcuţă de fixare, dublă 3 x

Poz. 18 Distanţier 3 x

Poz. 19 Riglă de acoperire centrală 1 x

Poz. 20 Plăcuţă de fixare, simplă 6 x

Poz. 21 Consolă 12 x

Poz. 22 Bandă de etanșare (rolă); pentru 
ţiglă fălţuită/ţiglă

1 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită 

6 x

Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă

4 x

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 2 x

Poz. 25 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea superioară

1 x

Poz. 26 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea inferioară

1 x

a Șurub 5x120 1 x

b Șurub 6x70 9 x

c Șurub 5x30 18 x

d Șurub 5x13 4 x

Tab. 6

Poz. 2 Tabla de învelire superioară, central 1 x

Poz. 8 Tabla de învelire inferioară, central 1 x

Poz. 11 Placă de acoperire, central 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 2 x

Poz. 14 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea inferioară

1 x

Poz. 15 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea superioară

1 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

2 x

Poz. 17 Plăcuţă de fixare, dublă 3 x

Poz. 18 Distanţier 3 x

Poz. 19 Riglă de acoperire centrală 1 x

Poz. 21 Consolă 6 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită

1 x

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 1 x

Poz. 25 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea superioară

1 x

Poz. 26 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea inferioară

1 x

a Șurub 5x120 1 x

b Șurub 6x70 3 x

c Șurub 5x30 8 x

d Șurub 5x13 2 x

Tab. 7
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2 Date despre produs
2.9.2 Set de montaj pentru panouri orizontale

Fig. 8 Set de montaj pentru 3 panouri orizontale: 
1 set de montaj ca variantă de bază și 1 set de montaj ca extindere

Fig. 9 Șuruburi

a Șurub 5x120
b Șurub 6x70
c Șurub 5x30
d Șurub 5x13

Componente diferite în cazul învelitoarei de 
ardezie/șindrilă

Fig. 10 Componente pentru învelitoare de ardezie/
șindrilă

a Table inferioare de învelire, fără perdea de plumb
b Bandă de lipire
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2 Date despre produs
Set de montaj, varianta de bază pentru panouri 
orizontale

Set de montaj, extindere pentru panouri orizontale

Poz. 1 Tabla de învelire superioară, stânga 1 x

Poz. 2 Tabla de învelire superioară, central 1 x

Poz. 3 Tabla de învelire superioară, 
dreapta

1 x

Poz. 5 Tabla de învelire laterală, stânga 1 x

Tabla de învelire laterală, dreapta 1 x

Poz. 6 Tablă de susţinere laterală 2 x

Poz. 7 Tabla de învelire inferioară, dreapta 1 x

Poz. 8 Tabla de învelire inferioară, central 1 x

Poz. 9 Tabla de învelire inferioară, stânga 1 x

Poz. 10 Placă de acoperire, dreapta 1 x

Poz. 11 Placă de acoperire, central 1 x

Poz. 12 Placă de acoperire, stânga 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 6 x

Poz. 14 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea inferioară

2 x

Poz. 15 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea superioară

2 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

4 x

Poz. 17 Plăcuţă de fixare, dublă 2 x

Poz. 18 Distanţier 2 x

Poz. 19 Riglă de acoperire centrală 1 x

Poz. 20 Plăcuţă de fixare, simplă 4 x

Poz. 21 Consolă 12 x

Poz. 22 Bandă de etanșare (rolă); 
pentru ţiglă fălţuită/ţiglă

1 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită

6 x

Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă

2 x

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 4 x

Poz. 25 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea superioară

2 x

Poz. 26 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea inferioară

2 x

a Șurub 5x120 2 x

b Șurub 6x70 6 x

c Șurub 5x30 22 x

d Șurub 5x13 4 x

Tab. 8

Poz. 2 Tabla de învelire superioară, central 1 x

Poz. 8 Tabla de învelire inferioară, central 1 x

Poz. 11 Placă de acoperire, central 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 2 x

Poz. 14 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea inferioară

1 x

Poz. 15 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea superioară

1 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

2 x

Poz. 17 Plăcuţă de fixare, dublă 2 x

Poz. 18 Distanţier 2 x

Poz. 19 Riglă de acoperire centrală 1 x

Poz. 21 Consolă 6 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită

2 x

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 2 x

Poz. 25 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea superioară

1 x

Poz. 26 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea inferioară

1 x

a Șurub 5x120 1 x

b Șurub 6x70 2 x

c Șurub 5x30 8 x

d Șurub 5x13 2 x

Tab. 9
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2 Date despre produs
2.9.3 Set de montaj pentru un panou simplu

Fig. 11 Set de montaj pentru 1 panou vertical sau orizontal: 1 set de montaj ca variantă de bază

a Panou simplu, vertical
b Panou simplu, orizontal

Fig. 12 Șuruburi

a Șurub 5x120
b Șurub 6x70
c Șurub 5x30
d Șurub 5x13

Componente diferite în cazul învelitoarei de 
ardezie/șindrilă

Fig. 13 Componente pentru învelitoare de ardezie/
șindrilă

a Table inferioare de învelire, fără perdea de plumb
b Bandă de lipire
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2 Date despre produs
Set de montaj, pentru 1 panou vertical Set de montaj, pentru 1 panou orizontal

Poz. 1 Tabla de învelire superioară 1 x

Poz. 4 Tabla de învelire laterală, sus 
stânga

1 x

Tabla de învelire laterală, sus 
dreapta

1 x

Poz. 5 Tabla de învelire laterală, jos 2 x

Poz. 6 Tablă de susţinere laterală 2 x

Poz. 7 Tabla de învelire inferioară 1 x

Poz. 10 Capac detașabil 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 2 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

2 x

Poz. 20 Plăcuţă de fixare, simplă 6 x

Poz. 21 Consolă 12 x

Poz. 22 Bandă de etanșare (rolă) 1 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită 

5 x

Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă

4 x

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 1 x

b Șurub 6x70 6 x

c Șurub 5x30 10 x

d Șurub 5x13 2 x

Tab. 10

Poz. 1 Tabla de învelire superioară, 
stânga

1 x

Poz. 3 Tabla de învelire superioară, 
dreapta

1 x

Poz. 4 Tabla de învelire laterală, sus 
stânga

1 x

Tabla de învelire laterală, sus 
dreapta

1 x

Poz. 6 Tablă de susţinere laterală 2 x

Poz. 7 Tabla de învelire inferioară, dreapta 1 x

Poz. 9 Tabla de învelire inferioară, stânga 1 x

Poz. 10 Placă de acoperire, dreapta 1 x

Poz. 12 Placă de acoperire, stânga 1 x

Poz. 13 Suport de montaj 4 x

Poz. 14 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea inferioară

1 x

Poz. 15 Conector pentru tabla de învelire 
inferioară, partea superioară

1 x

Poz. 16 Element de protecţie împotriva 
alunecării

2 x

Poz. 20 Plăcuţă de fixare, simplă 4 x

Poz. 21 Consolă 12 x

Poz. 22 Bandă de etanșare (rolă) 1 x

Poz. 23 Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă fălţuită

4 x

Bandă de etanșare triunghiulară; 
pentru ţiglă

2 x 

Poz. 24 Element suport pentru ţigle 2 x

Poz. 25 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea superioară

1 x

Poz. 26 Conector pentru tabla de învelire 
superioară, partea inferioară

1 x

a Șurub 5x120 1 x

b Șurub 6x70 4 x

c Șurub 5x30 14 x

d Șurub 5x13 2 x

Tab. 11
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2 Date despre produs
2.9.4 Set de racordare

Fig. 14 1 set de racordare pentru integrarea în acoperiș și 2 seturi de legătură

Set de racordare pentru un câmp de panouri: 2.9.5 Panou cu 2 seturi de legătură

Fig. 15 2 elemente de protecţie a colţurilor, incluzând 
câte 1 set de legătură (1 set de legătură 
cuprinde 2 bride cu bandă elastică și 1 furtun 
solar)
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Poz. 1 Bridă cu bandă elastică 
(1 x ca rezervă)

5 x

Poz. 3 Piuliţă oarbă G1 2 x

Poz. 4 Disc de strângere 2 x

Poz. 5 Ajutaj îndoit 2 x

Poz. 6 Furtun solar 1000 mm 2 x

Poz. 7 Ștuţul furtunului R¾
cu clemă 18 mm

2 x

Poz. 8 Dop orb 2 x

Poz. 9 Furtun solar 55 mm 2 x

Poz. 10 Instrucţiuni de instalare și întreţinere 1 x

Poz. 11 Cheie hexagonală SW5 1 x

Poz. 12 Dop pentru teaca de imersie 
(senzorul panoului)

1 x

Tab. 12

Poz. 1 Bridă cu bandă elastică 4 x

Poz. 2 Furtun solar 145 mm cu dop 2 x

Poz. 10 Element de protecţie a colţurilor 
cu set de legătură

2 x

Tab. 13

10

1

2
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3 Prescripţii
3 Prescripţii

3.1 Valabilitatea prevederilor
B Respectaţi prescripţiile modificate sau completările. 

Aceste prescripţii sunt, de asemenea, valabile în 
momentul instalării. 

3.2 Norme, prescripţii, directive
B Pentru instalarea și exploatarea instalaţiei respectaţi 

standardele și directivele naţionale și locale 
specifice.

Reglementări tehnice pentru montarea panourilor 
în Germania:
• Montarea pe acoperișuri:

– DIN 18338, VOB, partea C1): Lucrări de învelire și 
de etanșare a acoperișurilor

– DIN 18339, VOB, partea C: Lucrări de tinichigerie
– DIN 18451, VOB, partea C: Lucrări cu schele
– DIN 1055: Influenţe asupra structurilor portante

• Racordarea instalaţiilor termice solare:
– EN 12976: Instalaţii termice solare și părţile lor 

constructive (instalaţii prefabricate)
– ENV 12977: Instalaţii termice solare și părţile lor 

constructive (instalaţii realizate conform cerinţelor 
clientului)

– DIN 1988: Reglementări tehnice pentru instalaţiile 
de apă potabilă (TRWI)

• Conexiune electrică:
– DIN EN 62305 partea 3 / VDE 0185-305-3: 

protecţie contra trăsnetelor, protecţia 
construcţiilor și persoanelor

1) VOB Regulament de contractare a prestaţiilor în construcţii, 
partea C: Condiţii tehnice generale de contractare a lucrărilor din 
domeniul construcţiilor (ADV)
Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș - A se citi cu atenţie înainte de a efectua punerea în funcţiune și  lucrările de service. 15



4 Transport
4 Transport 

B Ambalajele de transport trebuie eliminate prin 
intermediul celui mai ecologic sistem de reciclare.

Fig. 16

1 Zonele canalului de prindere 
2 Scoateţi capacele de protecţie abia pe acoperiș
3 Transportul panoului: marginea panoului, pe toată 

lungimea acestuia 
4 Transportul panoului: canal de prindere 

B Pentru a ușura transportul panourilor și al 
materialului pentru montaj, utilizaţi în caz de 
necesitate următoarele materiale auxiliare, care 
trebuie să prezinte o capacitate portantă suficientă:
– Curea de transport
– Ridicător cu ventuze în 3 puncte
– Scară pentru lucrări pe acoperiș sau echipamente 

pentru lucrările efectuate la nivelul coșului de fum
– Lift înclinat pentru acoperiș 
– Schelă de construcţii

B Scoateţi dopul [2] din furtunul solar abia direct 
înainte de montaj.

Fig. 17

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea 
de pe acoperiș!
B Nu folosiţi o scară pentru transportul pe 

acoperiș, deoarece materialul pentru 
montaj și panourile sunt grele și 
voluminoase. 

B Indiferent de operaţiunea efectuată la 
nivelul acoperișului, asiguraţi-vă 
împotriva căderii.

B Dacă nu există dispozitive de protecţie 
împotriva căderii, purtaţi echipament 
individual de protecţie.

AVERTIZARE: Pericol de accidentare prin 
căderea pieselor!
B În timpul transportului, asiguraţi 

panourile și materialul de montaj 
împotriva căderii.

ATENŢIE: Neetanșeitate ca urmare a 
deteriorării suprafeţei de etanșare la 
branșamentele de panou!
B Scoateţi capacele de protecţie abia pe 

acoperiș, direct înainte de montaj.

Două dintre cele patru elemente de 
protecţie a colţurilor conţin componente 
importante ( fig. 15, pagina 14).

Toate ambalajele sunt nepoluante și 
revalorificabile.

ATENŢIE: Deteriorarea branșamentelor de 
panou ca urmare a utilizării incorecte!
B Nu folosiţi branșamentul de panou ca 

element auxiliar de transport.
B Pentru a transporta panoul, introduceţi 

mâinile în canalul de prindere sau 
prindeţi marginea panoului.

Furtunurile solare [1] din elementele de 
protecţie a colţurilor sunt livrate cu dopuri 
lubrifiate [2]. Aceste dopuri lărgesc furtunul 
solar și facilitează montajul pe 
branșamentul de panou. 
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5 Înainte de montaj
5 Înainte de montaj

5.1 Indicaţii generale 

B Informaţi-vă cu privire la condiţiile de la faţa locului 
și prescripţiile locale.

B Dispuneţi panourile pe acoperiș într-un mod optim. 
Ţineţi cont în special de următoarele:
– Câmpul de panouri trebuie îndreptat pe cât 

posibil spre sud ( fig. 18).
– Poziţionaţi câmpul de panouri în așa fel încât să 

se alinieze cu ferestrele, ușile etc. ( fig. 18).
– Evitaţi eventualele zone de umbră ( fig. 19). 
– Ţineţi cont de branșamentul hidraulic la conductă 

( capitolul 5.2).
–  Aveţi în vedere necesarul de spaţiu pe acoperiș 

( capitolul 5.3).

Fig. 18

B Evitaţi umbrirea câmpului de panouri prin clădiri 
învecinate, copaci etc.

Fig. 19

Staţia solară nu se află sub câmpul de panouri
În unele situaţii, staţia solară [1] nu poate fi montată 
sub câmpul de panouri (de exemplu în cazul 
centralelor termice sub acoperiș). 

Pentru a evita supraîncălzirea la aceste instalaţii, 
formaţi cu ajutorul turului un "buzunar de conducte".
B Pozaţi turul mai întâi până la nivelul racordului 

returului panoului [2]. Conduceţi-l apoi până la staţia 
solară. 

Fig. 20

AVERTIZARE: În cazul în care panoul și 
materialul pentru montaj sunt supuse timp 
îndelungat acţiunii razelor solare, există 
pericol de ardere la atingerea acestor 
elemente!
B Purtaţi echipament individual de protecţie.
B Protejaţi panoul și materialul de montaj 

împotriva radiaţiei solare.

Deoarece întreprinderile care se ocupă cu 
învelirea acoperișurilor au experienţă în 
domeniul lucrărilor pe acoperiș și în ceea 
ce privește riscul de cădere, vă 
recomandăm să colaboraţi cu aceste 
întreprinderi.

La montarea panourilor vă recomandăm să 
folosiţi suplimentar o membrană 
impermeabilă.
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5 Înainte de montaj
5.2 Dispunerea panourilor
Turul poate fi montat fie în partea dreaptă, fie în partea 
stângă a câmpului de panouri.

B Racordaţi câmpul de panouri alternativ pe ambele 
părţi ( fig. 21).

Fig. 21 Dispunerea panourilor verticale (sus) și 
orizontale (jos)

1 Senzorul panoului în teaca de imersie (întotdeauna în 
partea de sus a panoului cu turul racordat)

2 Furtun solar 145 mm
3 Furtun solar 55 mm și dop orb
4 Retur (de la boiler)
5 Tur (spre boiler)

Dispunere și orientare admisă
B Pentru montarea panoului aveţi în vedere ca teaca 

de imersie pentru senzorul panoului să se afle în 
partea de sus ( fig. 21 [1]).

B Planificaţi pozarea cablului senzorului în așa fel încât 
senzorul panoului ( fig. 21 [1]) să poată fi montat în 
panoul cu turul racordat [5].

Numărul maxim de panouri
B Montaţi maximum 10 panouri într-un rând.

Fig. 22

1 Racordarea unui rând

Informaţii detaliate cu privire la proiectarea 
sistemului hidraulic al instalaţiei și la 
componente găsiţi în documentaţia de 
proiectare "Tehnică solară".
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5 Înainte de montaj
5.3 Necesar de spaţiu pe acoperiș 

Fig. 23

• Dimensiunea a: Ambele formule sunt posibile. 
Valoarea mai mică poate fi aplicată. 

• Dimensiunea A: Necesar de spaţiu incluzând tabla 
 tabelul 14

• Dimensiunea B: Necesar de spaţiu incluzând tabla 
 tabelul 15

• Dimensiunea C: Cel puţin două rânduri de ţigle 
până la coamă/coș de fum. 

• Dimensiunea D: Cel puţin 0,5 m pentru tur în partea 
dreaptă și stângă a câmpului de panouri. 

• Dimensiunea E: Dacă este necesar un aerisitor pe 
acoperiș, prevedeţi cel puţin 0,4 m pentru tur.

PERICOL: Pericol de moarte cauzat de 
panouri care nu rezistă vitezelor maxime 
ale vântului și sucţiunii maxime!
B Respectaţi distanţa minimă faţă de 

marginea acoperișului (dimensiunea a) 

a a = b
10

a =
10

bb

h

h

aa

a

a
E
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Planificaţi între două câmpuri de panouri o 
distanţă de cel puţin 3 rânduri de ţigle. 

Număr panouri

Dimensiunea A, incluzând tablele de învelire [m]

Ţiglă/ardezie Ţiglă fălţuită

vertical orizontal vertical orizontal

1 1,54 2,38 1,61 2,45

2 2,74 4,42 2,81 4,49

3 3,94 6,46 4,01 6,53

4 5,14 8,50 5,21 8,57

5 6,34 10,55 6,41 10,62

6 7,54 12,59 7,61 12,66

7 8,74 14,63 8,81 14,70

8 9,94 16,67 10,01 16,74

9 11,14 18,71 11,21 18,78

10 12,34 20,76 12,41 20,83

Tab. 14 Necesar de spaţiu pentru panouri verticale și orizontale

Rând

Dimensiunea B, incluzând tablele de învelire [m]

Ţiglă Ţiglă fălţuită Ardezie

vertical orizontal vertical orizontal vertical orizontal

1, fără perdea de plumb 2,59 1,75 2,86 2,02 2,61 1,77

Tab. 15 Necesar de spaţiu pentru panouri verticale și orizontale
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5 Înainte de montaj
5.4 Protecţie contra trăsnetelor
B Informaţi-vă dacă prescripţiile regionale impun un 

paratrăsnet. 

Deseori se impune protecţia contra trăsnetelor, 
de exemplu, pentru clădiri cu o înălţime mai mare 
de 20 m. 

B Instalarea unui paratrăsnet trebuie realizată de către 
un electrician specialist.

B Dacă există un paratrăsnet trebuie verificat racordul 
instalaţiei solare la această instalaţie.

5.5 Unelte și accesorii necesare
• Cheie SW8
• Șurubelniţă electrică
• Ciocan
• Cornier opritor
• Bituri Torx TX25
• Ridicător cu ventuze în trei puncte
• Cheie SW27 și 30 pentru racordarea conductei 
• Polizor unghiular
• Nivelă
• Sfoară de zidar
• Material pentru termoizolarea ţevilor

5.6 Ordinea de montaj

Pentru a fixa panourile pe acoperiș trebuie să 
respectaţi următoarea ordine de montaj: 

• Stabiliţi poziţia iniţială (  capitolul 6.1, pagina 21).
• Descoperiţi acoperișul (  capitolul 6.2, pagina 23).
• Pregătirea montajului panoului la sol 

( capitolul 7.1, pagina 28)
• Montaţi șipci suplimentare (  capitolul 6.3, 

pagina 24).
• Marcaţi dimensiunile de montaj (  capitolul 7.2.2, 

pagina 31).
• Montaţi tablele de învelire inferioare 

( capitolul 7.2.3, pagina 34).
• Montaţi panoul stâng (  capitolul 7.2.4, pagina 36).
• Montaţi restul panourilor (  capitolul 7.2.5, 

pagina 38).
– Acest pas nu mai este necesar în cazul montării 

unui panou simplu
• Finalizaţi montajul panourilor (  capitolul 7.2.6, 

pagina 39).
• Montaţi tablele de susţinere laterale 

( capitolul 7.2.7, pagina 39).
• Montaţi senzorul panoului (  capitolul 7.2.8, 

pagina 40).
• Realizaţi branșamentul hidraulic (  capitolul 7.2.9, 

pagina 40).
• Montaţi tablele de învelire laterale 

( capitolul 7.2.10, pagina 41).
• Montaţi plăcile de acoperire (  capitolul 7.2.11, 

pagina 42).
• Montaţi rigla de acoperire centrală 

( capitolul 7.2.12, pagina 42)
– Acest pas nu mai este necesar în cazul montării 

unui panou simplu
• Montaţi tablele de învelire superioare 

( capitolul 7.2.13, pagina 43).
• Montaţi banda de etanșare triunghiulară 

( capitolul 7.2.14, pagina 44).
• Ajustaţi perdeaua de plumb în funcţie de învelitoare 

(  capitolul 7.2.15, pagina 45).
• Înveliţi acoperișul (  capitolul 8, pagina 46).

La montarea unui panou simplu este 
posibil ca unele etape de montaj să difere 
de ordinea de montaj.
B Respectaţi indicaţiile privind etapele de 

montaj.
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6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
6 Pregătirea acoperișului pentru montaj 
B Pentru a obţine o stabilitate mai ridicată la 

deplasarea pe acoperiș, utilizaţi o scară folosită la 
învelirea acoperișurilor sau împingeţi în sus câteva 
ţigle.

B Îndepărtaţi și înlocuiţi ţiglele, șindrilele, plăci etc. 
crăpate. 

6.1 Stabilirea poziţiei iniţiale
Poziţia câmpului de panouri

Fig. 24 Poziţia câmpului de panouri

1 Rândul superior de ţigle
2 Rândul de ţigle din dreapta
3 Tabla de învelire inferioară (cu perdea de plumb)
4 Rândul inferior de ţigle
5 Rândul de ţigle din stânga
6 Tabla de învelire laterală

A Lăţimea câmpului de panouri incluzând tabla de 
învelire

B Înălţimea câmpului de panouri incluzând tabla de 
învelire, fără perdea de plumb

V1 Punct de referinţă faţă de dimensiunea X
X Distanţa dintre elementele de învelire aflate pe tablele 

de învelire laterale

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea 
de pe acoperiș!
B Indiferent de operaţiunea efectuată la 

nivelul acoperișului, asiguraţi-vă 
împotriva căderii.

B Dacă nu există dispozitive de protecţie 
împotriva căderii, purtaţi echipament 
individual de protecţie.

Exemplul din figură prezintă poziţia în cazul 
unui acoperiș de ţiglă. Dimensiuni pentru 
alte tipuri de învelitoare  tabelul 16, 
pagina 22

B

> 80 mm

X

> 80 mm

6720647804-03.1T

A

X

6

5

2

4

3

1

V1
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6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
Dimensiunea B, înălţimea câmpului de panouri

Dimensiunea X, distanţa între elementele de 
învelire

6.1.1 Stabilirea poziţiei iniţiale orizontale

B Marcaţi dimensiunea X pe acoperiș și stabiliţi rândul 
stâng de ţigle (  fig. 24, [5]).

B Stabiliţi rândul drept de ţigle (  fig. 24, [2]), care va 
fi tăiat eventual ulterior în timpul învelirii 
acoperișului.

6.1.2 Stabilirea poziţiei iniţiale verticale
B Stabiliţi rândul inferior de ţigle (  fig. 24, [4]) ţinând 

cont de dimensiunea B.
B Stabiliţi rândul superior de ţigle, care va fi tăiat 

eventual ulterior în timpul învelirii acoperișului 
( fig. 24, [1]).

Învelitoare

Dimensiunea B, 
inclusiv table de învelire, 
fără perdea de plumb [m]

vertical orizontal

Ţiglă 2,59 1,75

Ţiglă fălţuită 2,86 2,02

Ardezie/șindrilă 2,61 1,77

Tab. 16

Număr 
panouri

Distanţă [m]

vertical orizontal

1 1,38 2,22

2 2,58 4,26

3 3,78 6,31

4 4,98 8,35

5 6,18 10,39

6 7,38 12,43

7 8,58 14,47

8 9,78 16,52

9 10,98 18,56

10 12,18 20,60

Tab. 17

Poziţia iniţială orizontală trebuie aleasă în 
așa fel încât, la învelirea acoperișului, doar 
ţiglele din marginea dreaptă a câmpului de 
panouri să fie tăiate.
La stabilirea poziţiei iniţiale trebuie să vă 
asiguraţi că ţigla din marginea dreaptă va fi 
tăiată numai în partea concavă a ondulaţiei 
și că din fiecare ţiglă rămâne cel puţin 
jumătate.
B Dacă nu există altă posibilitate, tăiaţi 

ţiglele în marginea dreaptă și stângă a 
câmpului de panouri.
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6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
6.2 Descoperirea acoperișului
B Îndepărtaţi ţiglele din câmpul de panouri începând 

de la rândurile de ţigle stabilite.
B Pentru îndepărtarea rondului de ţigle [2] pe partea 

stângă a câmpului de panouri marcaţi punctul de 
referinţă din stânga V1 al dimensiunii X pe șipca 
aflată sub elementele de învelire [1].
Acest punct va fi punctul de referinţă V1 pentru 
marcarea dimensiunilor de montaj.

Fig. 25

1 Șipcă
2 Rândul de ţigle de îndepărtat
V1 Punct de referinţă faţă de dimensiunea X

B Dacă este necesar, îndepărtaţi pe fiecare latură a 
câmpului de panouri rânduri suplimentare de ţigle 
pentru o mai bună siguranţă la călcare.

Ajustarea rândului inferior de ţigle

Fig. 26 Dimensiunea h

În cazul în care învelitoarea depășește valoarea max. 
admisă:
B Teșiţi muchia superioară a învelitoarei [3] în așa fel 

încât tabla de învelire inferioară [1] să poată forma o 
suprafaţă plană.

6720647804-72.1T 

> 80 mm
X

A

2

V1

1

Pe rândul inferior de elemente de acoperire 
[3] se află tabla de învelire inferioară [1] cu 
perdea de plumb, etanșând câmpul de 
panouri.
B Asiguraţi-vă că înălţimea învelitoarei nu 

depășește valoarea maximum admisă 
( fig. 26 și tabelul 18, dimensiunea h).

Învelitoare

Dimensiunea h
max. Înălţimea învelitoarei: 
muchia superioară a șipcii 
până la muchia superioară 
a învelitoarei

Ţiglă 70 mm

Ţiglă fălţuită 140 mm

Tab. 18

6720647804-04.1T

h

3
2

1
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6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
6.3 Montarea de șipci suplimentare
În cazul montării pe un acoperiș cu cofraj nu sunt 
necesare șipci suplimentare. Dimensiunile de montaj 
se marchează pe cofrajul existent.

6.3.1 Lungimea șipcilor suplimentare
Pentru fixarea tablelor de învelire și a panourilor sunt 
necesare șipci suplimentare având aceeași înălţime ca 
și cele existente.

Lungimea minimă a șipcilor suplimentare 
( tabelul 19 și fig. 27, [2]): 
lungime = dimensiunea A + aprox. 10 cm 
(pentru consola laterală [1])

B Ajustaţi lungimea șipcilor astfel încât îmbinările 
șipcilor să fie fixate pe căprior.

Fig. 27

1 Consolă
2 Șipcă suplimentară

Dimensiunea A, lăţimea câmpului de panouri incluzând tabla de învelire

Ca alternativă la șipcile suplimentare, 
șipcile existente pot fi mutate în zona 
câmpului de panouri pentru a se obţine 
dimensiunile șipcilor suplimentare.
În continuare este descris montajul cu 
șipci suplimentare.

6720647804-05.1T    

> 80 mm

X

A

12

Număr panouri

Dimensiunea A, incluzând tablele de învelire [m]

Ţiglă/ardezie Ţiglă fălţuită

vertical orizontal vertical orizontal

1 1,54 2,38 1,61 2,45

2 2,74 4,42 2,81 4,49

3 3,94 6,46 4,01 6,53

4 5,14 8,50 5,21 8,57

5 6,34 10,55 6,41 10,62

6 7,54 12,59 7,61 12,66

7 8,74 14,63 8,81 14,70

8 9,94 16,67 10,01 16,74

9 11,14 18,71 11,21 18,78

10 12,34 20,76 12,41 20,83

Tab. 19 Necesar de spaţiu pentru panouri verticale și orizontale
Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș - A se citi cu atenţie înainte de a efectua punerea în funcţiune și  lucrările de service.24



6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
6.3.2 Poziţia/distanţele șipcilor suplimentare

Panouri verticale

Fig. 28

1 Șipcă pentru suportul de montaj
2 Șipci pentru plăcuţa de fixare
3 Șipci pentru tabla de învelire superioară

Panouri orizontale

Fig. 29

D Distanţa faţă de șipca pentru suportul de montaj
E Distanţa faţă de șipca pentru plăcuţa de fixare la 

buzunarul de montaj inferior
F Distanţa faţă de șipca pentru plăcuţa de fixare la 

buzunarul de montaj central
G Distanţa faţă de șipca pentru plăcuţa de fixare la 

buzunarul de montaj superior
H Distanţa faţă de șipca pentru pana din polistiren la 

tabla de învelire superioară
I Distanţa faţă de șipca pentru pana din polistiren la 

tabla de învelire superioară
J Distanţa faţă de șipca pentru tabla de învelire 

superioară

E
GF

H

6720647804-06.1T

JI

D
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3

1

3
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E G H JI

D

1

6720647804-59.1T

Distanţe

Distanţele șipcilor suplimentare [mm]

Ţiglă Ţiglă fălţuită Ardezie

vertical orizontal vertical orizontal vertical orizontal

D 140 140 280 280 140 140 

E 200—380 200—380 200—380 200—380 200—380 200—380 

F 1030 — 1030 — 1030 — 

G 1660—1840 810—998 1660—1840 810—998 1660—1840 810—998 

H 2080 1230 2080 1230 2080 1230 

I 2250 1380 2360 1500 2250 1380 

J 2450 1600 2570 1730 2450 1600 

Tab. 20 Distanţele șipcilor suplimentare
Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș - A se citi cu atenţie înainte de a efectua punerea în funcţiune și  lucrările de service. 25



6 Pregătirea acoperișului pentru montaj
6.3.3 Montarea de șipci suplimentare

B Montaţi o șipcă suplimentară ( fig. 28 și 29, [1]) 
pentru suportul de montaj.

B Montaţi șipci suplimentare pentru plăcuţa de fixare 
( fig. 28 și 29, [2]).

B Montaţi șipci suplimentare pentru tabla de învelire 
superioară ( fig. 28 și 29, [3]).

Deplasarea șipcii existente
B Deplasaţi șipca existentă [4] din câmpul de panouri 

[1] și fixaţi-o eventual cu șipci transversale [3].

Fig. 30

1 Câmp de panouri
2 Șipcă deplasată
3 Șipci transversale
4 Șipca existentă

PRECAUŢIE: Daune ale clădirii ca urmare 
a neetanșeităţilor la nivelul acoperișului.
B Fixaţi îmbinările șipcilor pe căprior.
B Uniţi îmbinările șipcilor în mod suficient, 

de exemplu, asigurându-le pe șipcile 
existente.

B Compensaţi diferenţele de nivel ale 
căpriorilor la faţa locului.

În cazul montajului șipcilor suplimentare 
exact deasupra șipcilor existente:
B Împingeţi șipca existentă în sus până 

când rămâne suficient spaţiu pentru 
agăţarea ţiglei.

Dacă trebuie montată o șipcă suplimentară 
într-un loc în care se suprapune cu o șipcă 
existentă în câmpul de panouri:
B Deplasaţi șipca existentă.

Poziţia exactă a șipcii pentru suportul 
demontaj ( fig. 28 și 29, [1]) depinde de 
poziţia învelitoarei.
B Aliniaţi șipca pe întreaga lungime a 

muchiei superioare a învelitoarei din 
partea de jos. Dacă este cazul, folosiţi o 
sfoară de verticalizare.

63043975.39-1.SD6720647804-10.1T

42 31
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7 Montarea panourilor
7 Montarea panourilor

B Pentru transportul panourilor pe acoperiș folosiţi cel 
puţin unul dintre următoarele mijloace auxiliare:
– Lift înclinat pentru acoperiș
– Ridicătoare cu ventuze în 3 puncte cu o 

capacitate portantă suficientă 
– Curea de transport

Indicaţii importante privind manipularea 
furtunurilor solare și a bridelor cu bandă elastică

În furtunurile solare pentru unirea panourilor între ele 
sunt introduse dopuri.
1. Scoateţi dopul abia direct înainte de montarea 

furtunului solar. Dacă este cazul, folosiţi cheia SW5.
2. Împingeţi furtunul solar cu brida cu bandă elastică 

pe branșamentul de panou.
3. Când brida cu bandă elastică se află direct în faţa 

proeminenţei, scoateţi inelul de protecţie. 

Fig. 31 Montarea furtunului solar

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea 
de pe acoperiș!
B Indiferent de operaţiunea efectuată la 

nivelul acoperișului, asiguraţi-vă 
împotriva căderii.

B Dacă nu există dispozitive de protecţie 
împotriva căderii, purtaţi echipament 
individual de protecţie.

B Executaţi montajul pe acoperiș 
împreună cu cel puţin 2 persoane. 

ATENŢIE: Daune la nivelul panoului ca 
urmare a neetanșeităţilor la branșamentul 
de panou!
B Scoateţi capacele de protecţie de la 

nivelul branșamentelor abia direct 
înainte de realizarea branșamentului 
hidraulic. 

ATENŢIE: Daune la nivelul panoului ca 
urmare a racordurilor deteriorate!
B Nu utilizaţi branșamentele de panou 

pentru transport!

AVERTIZARE: Pericol de accidentare la 
căderea panourilor!
B În timpul transportului și montajului, 

asiguraţi panourile împotriva căderii.
B Verificaţi la finalizarea montajului dacă 

setul de montaj și panourile sunt bine 
fixate.

PRECAUŢIE: Pericol de accidentare prin 
tragerea inelului de protecţie când nu este 
finalizat montajul!
B Scoateţi inelul de protecţie abia după ce 

brida cu bandă elastică se află peste 
furtunul solar. 

ATENŢIE: Neetanșeităţi la nivelul 
branșamentelor de panou!
Desprinderea ulterioară a bridei cu bandă 
elastică poate influenţa negativ forţa de 
pretensionare. 

B Treceţi brida cu bandă elastică direct în 
faţa proeminenţei branșamentului de 
panou. Scoateţi abia atunci inelul de 
protecţie.

În cazul furtunurilor solare fără dop vă 
recomandăm să introduceţi furtunurile 
solare în apă fierbinte anterior montajului. 
Astfel, montajul devine mai ușor în special 
la temperaturi scăzute.

6720640298-02.1ST

1.

3.2.
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7 Montarea panourilor
7.1 Pregătirea montajului panoului la sol
B Ţineţi cont de indicaţiile din capitolul 5.2, pagina 18 

privind dispunerea panourilor.

Următorul exemplu prezintă turul pe partea dreaptă a 
câmpului de panouri și primul panou montat pe 
dreapta.

7.1.1 Montarea dopurilor oarbe

B Așezaţi furtunul solar [2] cu dopul orb montat în 
prealabil pe branșamentele de panou libere.

B Când brida cu bandă elastică [1] se află direct în faţa 
proeminenţei, scoateţi inelul de protecţie. 

Fig. 32

7.1.2 Introducerea benzii de etanșare în cadrul 
panoului

B Curăţaţi muchia panoului [3].
B Îndepărtaţi folia de protecţie de pe banda de 

etanșare.
B Fixaţi banda de etanșare [2] cu partea adezivă în 

muchia panoului de pe latura exterioară stângă și 
dreaptă [1] a câmpului de panouri.

Fig. 33

AVERTIZARE: Pericol de accidentare ca 
urmare a dopurilor oarbe neasigurate!
B Aveţi grijă ca fiecare dop orb să fie 

asigurat cu o bridă cu bandă elastică.

55

6720640298-33.1ST

1
1 2

BB AA
6720647804-61.1T
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7 Montarea panourilor
7.1.3 Montarea setului de îmbinare
B Scoateţi setul de legătură din elementele de 

protecţie a colţurilor.

1. Scoateţi un singur dop folosind cheia SW5. 
2. Așezaţi furtunul solar [2] cu brida cu bandă elastică 

pe branșamentul de panou.
3. Când brida cu bandă elastică [1] se află direct în faţa 

proeminenţei, scoateţi inelul de protecţie. 

Fig. 34 Set de legătură la cel de-al 2-lea și la restul 
panourilor

6720640298-34.1ST

1.

1 2

2.

1 2
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7 Montarea panourilor
7.2 Montarea panourilor

7.2.1 Dispunerea tablelor de învelire inferioare
Numărul și lungimea tablelor de învelire inferioare 
diferă în funcţie de tipul de panou și de dispunere. 
Următoarele imagini prezintă schematic dispunerea 
tablelor de învelire inferioare. Tablele reprezentate gri 
sunt componente din setul de extindere.

Dispunerea verticală a panourilor

Fig. 35 Dispunerea la 2 panouri

Fig. 36 Dispunerea la >2 panouri

Dispunerea orizontală a panourilor

Fig. 37 Dispunerea la 2 panouri

Fig. 38 Dispunerea la > 2 panouri

Dispunerea la panoul simplu

Fig. 39 Dispunerea la panoul simplu (stânga: vertical; 
dreapta: orizontal)

PRECAUŢIE: Daune ale clădirii ca urmare 
a neetanșeităţilor la nivelul acoperișului!
B Montaţi tablele de învelire cu mare 

atenţie pentru a evita neetanșeităţile în 
zona câmpului de panouri.

PRECAUŢIE: Pericol de accidentare prin 
tablele cu muchie ascuţită!
B Purtaţi echipament de protecţie 

adecvat când montaţi tablele, de 
exemplu mănuși.

6720647804-68.1T

6720615244.06-1.SD
6720647804-11.1T

6720647804-12.1T

6720647804-57.1T

6720647804-58.1T
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7 Montarea panourilor
7.2.2 Marcarea dimensiunilor de montaj

Panouri verticale (2 panouri și mai multe)

Fig. 40 Dimensiuni de montaj pentru panouri verticale

1 Panou
2 Șipcă suplimentară
3 Tabla de învelire inferioară, cu perdea de plumb
4 Suport de montaj
5 Element de protecţie împotriva alunecării
6 Conector inferior
7 Plăcuţă de fixare dublă
V1 Punct de referinţă faţă de dimensiunea X 

(  fig. 24, pagina 21)
V2 Punct de referinţă: în mijloc între două panouri

6720647804-73.1T
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V1 V2 V2

c

2 4 5 6

3

7

1

Dimensiuni de montaj pentru panouri verticale [mm]

Suport de montaj Conector, plăcuţe de fixare duble

Dimensiunea z Dimensiunea a Dimensiunea b Dimensiunea c

90 300 900 1200

Tab. 21 Dimensiuni de montaj pentru panouri verticale
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7 Montarea panourilor
Panouri orizontale

Fig. 41 Dimensiuni de montaj pentru panouri orizontale

1 Panou
2 Șipcă suplimentară
3 Tabla de învelire inferioară, cu perdea de plumb
4 Suport de montaj
5 Element de protecţie împotriva alunecării
6 Conector inferior
7 Plăcuţă de fixare dublă
V1 Punct de referinţă faţă de dimensiunea X 

(  fig. 24, pagina 21)
V2 Punct de referinţă: în mijloc între două panouri
V3 Punct de referinţă: mijlocul panoului, poziţia 

conectorului

6720647804-74.1T
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c
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V3

1

Dimensiuni de montaj pentru panouri orizontale [mm]

Suport de montaj
În mijloc între panouri, 
plăcuţe de fixare duble Conector

Dimen-
siunea z

Dimen-
siunea a

Dimen-
siunea a1

Dimen-
siunea a2

Dimen-
siunea b Dimensiunea c 

Dimen-
siunea d

90 300 900 1150 1750 2042 1021

Tab. 22 Dimensiuni de montaj pentru panouri orizontale
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7 Montarea panourilor
Panouri simple (verticale și orizontale)

Fig. 42 Dimensiuni de montaj pentru panouri simple

1 Panou; 
1a: panou vertical; 
1b: panou orizontal

2 Șipcă suplimentară
3 Tabla de învelire inferioară, cu perdea de plumb
4 Suport de montaj
5 Element de protecţie împotriva alunecării
6 Conector inferior
7 Plăcuţă de fixare dublă

V1 Punct de referinţă faţă de dimensiunea X 
(  fig. 24, pagina 21)

V3 Punct de referinţă: mijlocul panoului, poziţia 
conectorului

6720647804-77.1T
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Dimensiuni de montaj pentru panouri simple [mm]

Suport de montaj Conector

Dimen-
siunea z

Dimen-
siunea a

Dimen-
siunea a1

Dimen-
siunea a2

Dimen-
siunea b Dimensiunea c Dimensiunea d

Panou simplu vertical

90 300 - - 900 1200 -

Panou simplu orizontal

90 300 900 1150 1750 2024 1021

Tab. 23 Dimensiuni de montaj pentru panouri simple
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7 Montarea panourilor
Marcarea dimensiunilor de montaj

B Pornind de la punctul de referinţă [V1], marcaţi 
dimensiunea z pe șipca inferioară.

B Pornind de la marcajul pentru dimensiunea z, 
marcaţi dimensiunea de montaj pentru primul panou 
pe șipca inferioară, precum și punctele de referinţă.
– Panouri verticale: dimensiunile a, b, c ( fig. 40 

și tabelul 21, pagina 31)
– Panouri orizontale: dimensiunile a, a1, b, c, d 

( fig. 41 și tabelul 22, pagina 32)
– Panouri simple, verticale: dimensiunile a, b 

( fig. 42 și tabelul 23, pagina 33)
– Panouri simple, orizontale: dimensiunile a, a1, 

a2, b, c, d ( fig. 42 și tabelul 23, pagina 33)
B Marcaţi punctul (punctele) de referinţă [V..] într-un 

unghi de exact 90˚ pe următoarea șipcă 
suplimentară [1].
– Panouri verticale: punct de referinţă V2
– Panouri orizontale: Puncte de referinţă V2 și V3

Fig. 43 Marcarea punctelor de referinţă

7.2.3 Montarea tablelor de învelire inferioare

Montarea suportului de montaj
B Fixaţi suportul de montaj [1] centrat în poziţiile de 

montaj marcate [2] și împingeţi-l cu muchia de 
îmbinate inferioară spre muchia inferioară a șipcii 
pentru suportul de montaj [3] până când formează o 
suprafaţă plană, fixând cu câte un șurub 5x30.

B Demontarea conectorului: deșurubaţi partea 
superioară de pe partea inferioară.

B Așezaţi partea inferioară a conectorului [4] exact în 
poziţia de montaj marcată [5] pe șipcă și fixaţi-o cu 
un șurub 5x30.
– Asiguraţi-vă că muchia îndoită a conectorului [6] 

se află exact pe muchia inferioară a șipcii. 

Fig. 44

1 Suport de montaj
2 Poziţia de montaj a suportului de montaj
3 Muchia inferioară a șipcii
4 Partea inferioară a conectorului inferior
5 Poziţia de montaj a conectorului inferior
6 Muchia inferioară a șipcii

În cazul acoperișurilor cu cofraj, 
dimensiunile de montaj se marchează pe 
cofrajul existent.

6720647804-79.1T

90° V..

1

La montarea unui panou simplu vertical nu 
mai este necesară montarea conectorului 
inferior.

6720647804-14.1T

4

1

52

4

6

1

3
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7 Montarea panourilor
B Fixaţi partea inferioară a conectorului cu un șurub 
5x120 [1] pe șipca [2] de care se sprijină ţigla.
– Dacă șurubul este prea scurt: Montaţi șipca 

scurtă pentru a fixa partea inferioară.

Fig. 45

Montarea tablelor de învelire inferioare

B Îndoiţi perdelele de plumb ale tuturor tablelor de 
învelire spre faţă.

Fig. 46

B Împingeţi tabla de învelire inferioară din dreapta [1.] 
în suportul de montaj.
La introducere se aude un sunet de blocare.

B Împingeţi tabla de învelire inferioară din stânga [2.] 
în suportul de montaj și împingeţi-o peste partea 
inferioară a conectorului [3.] până când găurile din 
partea inferioară sunt încă vizibile (distanţa între 
table: aprox. 10 mm).
La introducere se aude un sunet de blocare.

Fig. 47

B Îndepărtaţi folia de protecţie de pe elementul de 
protecţie împotriva alunecării [1].

B Lipiţi elementul de protecţie împotriva alunecării pe 
tabla de învelire inferioară astfel încât elementele de 
protecţie împotriva alunecării se aliniază cu 
suporturile de montaj [2.] și se află exact în muchia 
îndoită a tablei de învelire [3.].

Fig. 48

În cazul acoperișurilor de ardezie nu există 
perdele de plumb la nivelul tablelor de 
învelire inferioare.

La montarea unui panou simplu vertical se 
montează numai 1 tablă de învelire 
inferioară.

ATENŢIE: Zgârieturi la tablele de învelire și 
la perdelele de plumb!
B Asiguraţi-vă că suprafaţa de dedesubt 

este curată când îndoiţi perdelele de 
plumb.

6720647804-15.1T

1

2

6720647804-17.1T

ca. 10 mm

3.

2. 1. 6720647804-18.1T

2.

1.

6720647804-16.1T

3.
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7 Montarea panourilor
B Fixaţi tablele de învelire inferioare pe șipcă 
introducând 2 șuruburi 5x30 prin găurile elementului 
de protecţie împotriva alunecării.

Fig. 49

B Agăţaţi partea superioară a conectorului în muchia 
inferioară a tablelor de învelire [1.] și apăsaţi [2.].

B Fixaţi partea superioară a conectorului cu 2 șaibe 
pentru etanșare și șuruburi pe partea inferioară [3.]. 
Nu strângeţi șuruburile prea tare. Dacă folosiţi o 
șurubelniţă electrică: Setaţi o viteză redusă pentru 
înșurubare.

Fig. 50

7.2.4 Montarea panoului stâng

B Uniţi distanţierul și plăcuţa de fixare dublă [1.].
B Fixaţi plăcuţa de fixare cu 1 șurub 6x70 pe marcajul 

din mijloc de pe șipci (eventual montate 
suplimentar) [2.]. Strângeţi șuruburile doar puţin.

Fig. 51

B Întoarceţi panoul în așa fel încât teaca de imersie 
pentru senzorul panoului să se afle în partea de sus 
a panoului.

6720647804-19.1T

2.

1.

3.

6720647804-20.1T

Plăcuţele de fixare duble se fixează mai 
întâi doar puţin pentru ca muchiile să poată 
intra în buzunarul de montaj la montarea 
panourilor.

În cazul panoului simplu, în locul plăcuţei 
de fixare duble se montează o plăcuţă de 
fixare simplă.

ATENŢIE: Daune ale panoului dacă acesta 
alunecă de pe acoperiș, deoarece 
elementele de protecţie împotriva 
alunecării nu intră în buzunarele de montaj 
ale panoului!
B Asiguraţi-vă că elementele de protecţie 

împotriva alunecării se fixează în 
buzunarele de montaj.

1.

6720647804-21.1T

2.
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7 Montarea panourilor
B Așezaţi panoul stâng și lăsaţi buzunarele de montaj 
inferioare să alunece în elementele de protecţie 
împotriva alunecării.

Fig. 52

B Împingeţi panoul spre dreapta [1.] până când 
plăcuţa de fixare intră în buzunarul de montaj lateral 
formând o suprafaţă plană [.2]. Verificaţi cu 
exactitate poziţia și orientarea panoului.

B Scoateţi dopul din furtunul solar și împingeţi a doua 
bridă cu bandă elastică [3.] pe furtunul solar superior 
și inferior de la panoul stâng.

Fig. 53

B Montaţi plăcuţe de fixare duble suplimentare pe 
șipci folosind șuruburi 6x70 [1.] și poziţionaţi-le în 
așa fel încât plăcuţele de fixare să intre în 
buzunarele de montaj și să formeze o suprafaţă 
plană. Strângeţi șuruburile doar puţin [2.].
– Dispunere verticală: 2 plăcuţe de fixare 

suplimentare
– Dispunere orizontală: 1 plăcuţă de fixare 

suplimentară

Fig. 54

B Pe latura stângă a panoului, introduceţi plăcuţele de 
fixare simple în buzunarele de montaj laterale ale 
panoului și fixaţi-le cu șuruburi 6x70 pe șipci 
(eventual montate suplimentar).
– Dispunere verticală: 3 plăcuţe de fixare simple
– Dispunere orizontală: 2 plăcuţe de fixare simple
– Panou simplu, vertical: Montaţi 3 plăcuţe de 

fixare simple.
– Panou simplu, orizontal: Montaţi 2 plăcuţe de 

fixare simple

Fig. 55

În cazul panoului simplu, în locul plăcuţei 
de fixare duble se montează o plăcuţă de 
fixare simplă.
B Panou simplu, vertical: Montaţi încă 2 

plăcuţe de fixare simple.
B Panou simplu, orizontal: Montaţi încă 

1 plăcuţă de fixare simplă.

6720647804-22.1T

1.

6720647804-23.1T

3.

2.

6720647804-65.1T

1.

2.

6720647804-24.1T
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7 Montarea panourilor
7.2.5 Montarea de panouri suplimentare

B Dispunere verticală: Folosind sfoara de 
verticalizare, marcaţi poziţia de montaj a plăcuţelor 
de fixare duble [1] pe șipca suplimentară [2] pentru 
conectorul superior. Marcaţi poziţia de montaj a 
conectorului superior [3].

Fig. 56 Poziţia de montaj a conectorului superior în 
cazul panourilor verticale

B Dispunere orizontală: Folosind sfoara de 
verticalizare, marcaţi poziţia de montaj a plăcuţelor 
de fixare duble [1] pe șipca suplimentară [2] pentru 
conectorul superior.
– Determinaţi valoarea d (  fig. 41 și tabelul 22, 

pagina 32) și marcaţi poziţia de montaj pentru 
conectorii superiori [3].

Fig. 57 Poziţia de montaj a conectorului superior în 
cazul panourilor orizontale

B Marcaţi dimensiunea de montaj pentru următorul 
panou pe șipca inferioară, precum și punctele de 
referinţă.
– Panouri verticale: dimensiunile a, b, c 

( fig. 40 și tabelul 21, pagina 31)
– Panouri orizontale: dimensiunile a, b, c, d 

( fig. 41 și tabelul 22, pagina 32)

B Așezaţi panoul drept și lăsaţi buzunarele de montaj 
inferioare să alunece în elementele de protecţie 
împotriva alunecării.

Fig. 58

B Împingeţi panoul spre stânga până când plăcuţele 
de fixare intră în buzunarele de montaj laterale 
formând o suprafaţă plană.

B Împingeţi racordurile pe furtunurile solare montate în 
prealabil la panoul stâng și asiguraţi branșamentul 
hidraulic.

Fig. 59

Acest pas de montaj nu mai este necesar 
în cazul montării unui panou simplu 
vertical.

6720647804-70.1T

1

2

3

6720647804-71.1T

d

1

2

3

Pentru următorul panou orizontal este 
necesar un suport de montaj suplimentar 
( fig. 41 și tabelul 22, pagina 32).
B La ultimul panou marcaţi în câmp și 

dimensiunea a2.

6720647804-25.1T

6720647804-26.1T
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7 Montarea panourilor
B Când brida cu bandă elastică se află direct în faţa 
proeminenţei, scoateţi inelul de protecţie.

Fig. 60

B Strângeţi șuruburile plăcuţelor de fixare.

Fig. 61

B La câmpuri cu > 2 panouri: Montaţi plăcuţe de 
fixare duble suplimentare folosind șuruburi 6x70 [1.] 
și poziţionaţi-le în așa fel încât plăcuţele de fixare să 
intre în buzunarele de montaj și să formeze o 
suprafaţă plană. Strângeţi șuruburile doar puţin [2.].

Fig. 62

B Montarea de panouri suplimentare: 
Repetaţi pentru fiecare panou pașii de montaj 
descriși în  capitolul 7.2.5.

7.2.6 Finalizarea montajului panourilor
B La ultimul panou din câmp: Pe latura dreaptă a 

panoului, introduceţi plăcuţele de fixare simple în 
buzunarele de montaj laterale ale panoului și fixaţi-
le cu șuruburi 6x70 pe șipci.

Fig. 63

7.2.7 Montarea tablelor de susţinere laterale

B Poziţionaţi tablele de susţinere laterale aproximativ 
pe mijloc în partea exterioară stângă și dreaptă a 
panourilor, fixaţi-le pe plăcuţele de fixare simple și 
prindeţi-le cu două șuruburi 5x30.

Fig. 64

PRECAUŢIE: Pericol de accidentare și 
neetanșeităţi ca urmare a scurgerii fluidului 
solar când furtunurile solare nu sunt 
asigurate. 
B Fixaţi fiecare furtun solar pe 

branșamentul de panou folosind o bridă 
cu bandă elastică.

6720640298-40.1ST

6720647804-27.1T

6720647804-66.1T

1.

2.

În cazul în care tablele de susţinere și 
ghidajul conductei se lovesc, tabla de 
susţinere poate fi ajustată.

6720647804-28.1T

6720647804-29.1T
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7 Montarea panourilor
7.2.8 Montarea senzorului panoului
Senzorul panoului este atașat automatizării instalaţiei. 

B Montaţi senzorul panoului în panoul cu turul 
racordat ( fig. 65).

Fig. 65 Poziţia senzorului panoului

1 Poziţia senzorului panoului în cazul câmpurilor 
cu un rând

2 Retur
3 Tur

B Străpungeţi stratul de etanșare al tecii de imersie 
și introduceţi senzorul panoului până la capăt 
(165 mm). 

Fig. 66

1 Poziţia tecii de imersie pentru senzorul panoului

7.2.9 Racordarea ţevilor
B Realizaţi branșamentul hidraulic ( capitolul 9, 

pagina 47).

B Verificaţi instalaţia.

Lucrări de verificare

ATENŢIE: Defectarea instalaţiei ca urmare 
a cablului defect al senzorului! 
B Protejaţi cablul senzorului împotriva 

posibilelor deteriorări, de exemplu, 
daune produse de rozătoare.

2

3

1

6720647804-80.1T

165 mm

1

6720640298.47-1.ST6720640298.47-1.ST

Dacă aţi perforat teaca de imersie a unui alt 
panou, etanșaţi această teacă de imersie 
cu dopul din setul de racordare. 

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de coroziune!
Dacă în urma purjării sau a verificării 
etanșeităţii rămân resturi de apă în 
instalaţia solară, se poate produce 
coroziune.

B Imediat după verificarea etanșeităţii 
puneţi instalaţia solară ( instrucţiuni 
aferente staţie solare) în funcţiune 
folosind fluid solar.

Dacă aerisirea instalaţiei solare se 
realizează cu ajutorul unui aerisitor 
automat pe acoperiș (accesoriu), în urma 
aerisirii trebuie să închideţi robinetul cu bilă 
( instrucţiunile aferente instalaţiei solare).

1. S-au montat elementele de protecţie 
împotriva alunecării?

2. S-a montat plăcuţa de fixare și s-au 
strâns șuruburile?

3. S-a fixat furtunul solar cu bride cu 
bandă elastică (s-a tras inelul de 
protecţie)?

4. Senzorul panoului este introdus până la 
capăt?

5. S-a realizat verificarea etanșeităţii și s-
au verificat toate racordurile în privinţa 
etanșeităţii (a se vedea instrucţiunile 
aferente staţiei solare)?

Tab. 24

După efectuarea lucrărilor de verificare 
enumerate puteţi monta tablele de învelire.
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7 Montarea panourilor
7.2.10 Montarea tablelor de învelire laterale

B Dispunere verticală: Introduceţi tablele de învelire 
laterale duble una în cealaltă.

Fig. 67

B Amplasaţi înclinat tabla de învelire laterală, 
introduceţi-o între muchia panoului și muchia 
superioară și rabataţi-o în jos.

Fig. 68

B Dispunere verticală: Îndepărtaţi cele două părţi ale 
tablei de învelire până când se aude cum se lovesc 
în partea de sus și jos de cadrul panoului.

Fig. 69

B Fixaţi tablele de învelire laterale cu 3 console.

Fig. 70

Tabla de învelire laterală este compusă din 
două părţi care se unesc pentru montaj. 
Părţile pentru latura stângă și dreaptă a 
câmpului de panouri sunt marcate cu "R" 
(dreapta) și cu "L" (stânga). Puteţi 
recunoaște partea superioară după falţul 
decupat.

6720647804-30.1T

6720647804-31.1T

6720647804-32.1T

6720647804-33.1T

3.

1.

2.
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7 Montarea panourilor
7.2.11 Montarea plăcilor de acoperire

B Introduceţi părţile plăcii de acoperire una într-alta.

Fig. 71

B Amplasaţi înclinat placa de acoperire din stânga, 
introduceţi-o cu muchia superioară sub muchia 
panoului și presaţi [1.].

B Montaţi placa de acoperire din dreapta în același 
mod [2.] introducând-o în partea stângă a plăcii de 
acoperire.

B Aliniaţi părţile plăcilor de acoperire [3.].
B Fixaţi placa de acoperire cu șuruburi autofiletante 

5x13 în semnele de punctare de la nivelul 
elementului de protecţie împotriva alunecării [4.].

Fig. 72

7.2.12 Montarea riglei de acoperire centrale

B Aduceţi toate cursoarele riglei de acoperire într-o 
poziţie verticală.

B Agăţaţi rigla de acoperire în marginea inferioare a 
panourilor [1.], presaţi și aliniaţi.

B Începând de jos, strângeţi șuruburile [2.] până când 
cursoarele se blochează apăsând rigla de acoperire 
pe panouri. Nu strângeţi șuruburile prea tare și 
asiguraţi-vă că rigla de acoperire nu se deformează.

Fig. 73

La montarea unui panou simplu vertical, 
placa de acoperire este compusă numai 
din 1 parte.

6720647804-34.1T

3.

6720647804-35.1T
1. 2.

4.

Acest pas de montaj nu mai este necesar 
în cazul montării unui panou simplu.

6720647804-36.1T

2.

1.

8
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7 Montarea panourilor
7.2.13 Montarea tablelor de învelire superioare

B Așezaţi partea inferioară a conectorului exact în 
poziţia marcată pe șipcă, împingeţi-o până la capăt 
sub cadrul panoului și fixaţi-o pe șipca suplimentară 
cu șurubul 5x30.

Fig. 74 La panouri verticale

Fig. 75 La panouri orizontale

B Blocaţi tabla de învelire superioară din dreapta în 
cadrul panoului [1.] apăsând de sus [2.].
La blocare se aude un sunet specific.

B Asiguraţi-vă că buza de etanșare se află pe 
suprafaţa de sticlă.

Fig. 76

B Așezaţi tabla de învelire superioară stângă lângă 
tabla de învelire superioară dreaptă [1.] și blocaţi-o 
în cadrul panoului apăsând de sus [2.]. Asiguraţi-vă 
că buza de etanșare se află pe suprafaţa de sticlă.

Fig. 77

B Poziţionaţi tablele de învelire superioare în așa fel 
încât găurile din partea inferioară a conectorului să 
fie încă vizibile și să se audă cum tablele de învelire 
se lovesc de muchiile exterioare ale panoului.

La montarea unui panou simplu vertical 
se montează numai 1 tablă de învelire 
superioară.

În cazul panourilor verticale și orizontale, 
poziţia de montaj la marginea superioară a 
panoului diferă.

6720647804-37.1T

6720647804-67.1T

6720647804-38.1T

1.
2.

1.

1.
2.

6720647804-39.1T
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7 Montarea panourilor
B Scurtaţi buzele de etanșare [1.] și introduceţi-le sub 
tabla de învelire [2.]. Asiguraţi-vă că acestea se ating 
între ele.

Fig. 78

B Fixaţi tablele de învelire superioare folosind console.

Fig. 79

B Blocaţi partea superioară a conectorului cu falţul în 
muchia inferioară dintre buza de etanșare și muchia 
tablei de învelire superioare [1.] și apăsaţi [2.].

B Fixaţi partea superioară a conectorului cu șaibe 
pentru etanșare [3.].

Fig. 80

7.2.14 Montarea benzii de etanșare triunghiulare

Fig. 81

B Tăiaţi banda de etanșare triunghiulară la lungimea 
panourilor și introduceţi-o în muchiile exterioare [1] 
ale tablelor de învelire laterale.

Fig. 82

6720647804-40.1T

1.
2.

6720647804-41.1T

1.

2.

3.

6720647804-42.1T

Banda de etanșare triunghiulară este 
utilizată numai la acoperișuri de ţiglă/ţiglă 
fălţuită.

În cazul acoperișului de ţiglă fălţuită, banda 
de etanșare triunghiulară va fi introdusă, 
după caz, și în muchia superioară [2].

6720647804-52.1T

6720647804-43.1T

1

2
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7 Montarea panourilor
B Introduceţi banda de etanșare triunghiulară după 
fiecare ţiglă.

Fig. 83

7.2.15 Ajustarea perdelei de plumb în funcţie de 
tipul de învelitoare

B Respectaţi indicaţiile de prelucrare în timpul 
montării.

B Dacă este necesar, încălziţi tabla de învelire 
inferioară folosind un aparat corespunzător.

Fig. 84

La acoperișuri de ţiglă/ţiglă fălţuită
La tablele de învelire inferioare este prevăzută deja o 
bandă de etanșare cu suprafaţă adezivă pentru 
învelirea cu ţiglă fălţuită/ţiglă.

B Îndepărtaţi folia de protecţie de pe suprafaţa 
adezivă a benzii de etanșare [1.].

B Adaptaţi perdeaua de plumb la conturul ţiglelor în 
zona din faţă apăsând cu atenţie cu palmele [2.].
Tabla de învelire va fi lipită cu ajutorul benzii de 
etanșare pe ţigle.

Fig. 85

La acoperișuri de ardezie
B Tăiaţi banda de lipire pentru tabla de învelire 

inferioară, dacă este necesar, puteţi tăia bucăţele, 
astfel încât să existe cel puţin 50 cm de bandă de 
lipire pentru fiecare tablă de învelire.

B Ridicaţi puţin muchia inferioară a tablei de învelire 
inferioare [1.], îndepărtaţi folia de protecţie de pe 
banda de lipire [2.] și lipiţi pe învelitoare.

B Apăsaţi tabla de învelire inferioară în jos [3.].
Tabla va fi lipită cu banda de etanșare pe 
învelitoarea de ardezie.

Fig. 86
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8 Învelirea acoperișului
8 Învelirea acoperișului

8.1 Ţigla superioară

Tăierea ţiglei superioare și determinarea poziţiei 
elementului suport pentru ţigle
B Așezaţi elementul suport pentru ţigle pe tabla de 

învelire, dar nu îl fixaţi încă.
B Așezaţi întreaga ţiglă în partea superioară pe tabla 

de învelire și pe elementul suport pentru ţigle.
B Tăiaţi ţigla în așa fel încât să îndepliniţi următoarele 

condiţii:
– Ţigla acoperă pe cât posibil tabla de învelire, însă 

nu o atinge pe aceasta.
– Ţigla tăiată se află în același unghi ca și ţiglele 

netăiate din afara câmpului de panouri. 
B Dacă este necesar, mutaţi elementul suport pentru 

ţigle [1] pentru a corecta unghiul.
Astfel se garantează că ţigla se află complet în 
olane.

Fig. 87

B Tăiaţi ţigla superioară conform marcajului.

Montarea elementului suport pentru ţigle și 
așezarea ţiglei superioare
B Așezaţi elementul suport pentru ţigle conform 

poziţiei determinate și fixaţi-l pe șipcă.

Fig. 88

B Așezaţi ţigla tăiată în partea superioară.

8.2 Ţiglă laterală

B Tăiaţi ţigla conform dimensiunii X (  capitolul 6.1, 
pagina 21) și așezaţi-o.

Fixarea ţiglelor tăiate
B Dacă este necesar, fixaţi capetele tăiate 

ale ţiglelor cu clame corespunzătoare 
din comerţul de specialitate.

PRECAUŢIE: Daune ale clădirii ca urmare 
a neetanșeităţilor la nivelul acoperișului.
B La învelire asiguraţi-vă că ţiglele sunt 

așezate pe tablele de învelire.

În cazul învelirii cu ardezie, plăcile de 
ardezie pot fi așezate direct pe tabla de 
învelire. Elementul suport pentru ţigle nu 
este necesar.

6720647804-45.1T

1

Tăierea ţiglelor
B Tăiaţi ţiglele numai în partea concavă a 

ondulaţiei. Asiguraţi-vă că se păstrează 
cel puţin jumătate din fiecare ţiglă.

6720647804-46.1T
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9 Branșament hidraulic
9 Branșament hidraulic
Informaţii cu privire la pozarea conductelor spre panou 
găsiţi în instrucţiunile aferente staţiei solare. 

Fig. 89

1 Furtun solar (tur)
2 Furtun solar (retur)
3 Cablul senzorului

9.1 Racordarea furtunului solar fără 
aerisitor pe acoperiș

Conductele pentru tur și retur se racordează în același 
mod la panou, și anume după cum urmează.

B Scoateţi dopurile de protecţie din branșamentele de 
panou.

B Împingeţi piuliţa oarbă [1] pe branșamentul de 
panou.

B Așezaţi discul de strângere [2] în spatele 
proeminenţei branșamentului de panou și presaţi-l.

Fig. 90

B Apăsaţi ajutajul îndoit [3] cu o-ring pe branșamentul 
de panou și înșurubaţi-l cu piuliţa oarbă [1].

B Împingeţi furtunul solar [5] cu brida cu bandă 
elastică [4] pe ajutajul îndoit.

B Când brida cu bandă elastică se află direct în faţa 
proeminenţei ajutajului îndoit, trageţi inelul de 
protecţie al bridei cu bandă elastică. 

B La celălalt capăt al furtunului solar, introduceţi ștuţul 
furtunului [6] cu brida cu bandă elastică până la 
capăt în furtunul solar.

B Când brida cu bandă elastică se află direct în faţa 
proeminenţei ștuţului furtunului, trageţi inelul de 
protecţie. 

B Introduceţi furtunul solar montat împreună cu cablul 
senzorului prin acoperiș.

B Introduceţi conducta [7] în presetupa de fixare de 18 
mm a ștuţului furtunului și strângeţi fitingul. 

B Montaţi furtunul solar pentru retur în același mod. 

Fig. 91

1 Piuliţă oarbă
2 Disc de strângere
3 Ajutaj îndoit
4 Bridă cu bandă elastică
5 Furtun solar
6 Ștuţul furtunului cu clemă
7 Conductă (la faţa locului)

ATENŢIE: Daune la nivelul panourilor 
cauzate de neetanșeităţi! 
Nu se acceptă racordarea directă a unei 
conducte rigide la panou.

B Realizaţi branșamentul hidraulic al 
panoului la conductă folosind furtunurile 
solare flexibile.

ATENŢIE: Neetanșeităţi la nivelul 
branșamentelor de panou!
Desprinderea ulterioară a bridei cu bandă 
elastică poate influenţa negativ forţa de 
pretensionare. 

B Treceţi brida cu bandă elastică direct în 
faţa proeminenţei branșamentului de 
panou. Scoateţi abia atunci inelul de 
protecţie.

6720647804-47.1T
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3
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1
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9 Branșament hidraulic
9.2 Racordarea furtunului solar cu 
aerisitor pe acoperiș

Pentru funcţionarea ireproșabilă a aerisitorului automat 
[1] ţineţi cont de următoarele:
B Pozaţi turul [2] cu pantă ascendentă spre aerisitor în 

cel mai înalt punct al instalaţiei.
B Pozaţi returul cu pantă ascendentă spre câmpul de 

panouri.
B La fiecare schimbare a direcţiei prin coborâre, iar 

apoi prin urcare trebuie să montaţi un aerisitor 
suplimentar.

B Dacă nu există spaţiu sub acoperiș, montaţi un 
aerisitor manual suficient de rezistent la temperaturi.

Fig. 92

Fig. 93 Pachet de livrare set pentru aerisitor

1 Aerisitor automat cu șurub de închidere (1x)
2 Garnitură 9 x 15 mm (1x)
3 Robinet cu bilă (1x)
4 Garnitură 17 x 24 mm (1x)
5 Recipient de aer al aerisitorului (1x)
6 Niplu dublu G¾ cu o-ring (1x)
7 Ștuţul furtunului (2x) (este necesar doar 1)
8 Bridă cu bandă elastică (2x)
9 Furtun solar 55 mm (1x)

9.2.1 Montarea aerisitorului sub acoperiș
B Scoateţi dopurile de protecţie din branșamentele de 

panou.
B Împingeţi piuliţa oarbă [1] pe branșamentul de 

panou.
B Așezaţi discul de strângere [2] în spatele 

proeminenţei branșamentului de panou și presaţi-l.

Fig. 94

B Apăsaţi ajutajul îndoit [3] cu o-ring pe branșamentul 
de panou și înșurubaţi-l cu piuliţa oarbă [1].

B Împingeţi furtunul solar [5] cu brida cu bandă 
elastică [4] pe ajutajul îndoit.

B Când brida cu bandă elastică se află direct în faţa 
proeminenţei ajutajului îndoit, trageţi inelul de 
protecţie al bridei cu bandă elastică. 

B Conduceţi furtunul solar și cablul senzorului prin 
acoperiș.

B Montaţi furtunul solar pentru retur în același mod.
B Înșurubaţi ștuţul furtunului R¾ cu o-ring [6] și niplul 

dublu [7] în recipientul de aer. Clema și piuliţa oarbă 
se găsesc în setul de racordare.

B Împingeţi ștuţul furtunului R¾  [6] până la capăt pe 
furtunul solar și fixaţi-l cu brida cu bandă elastică.

B Introduceţi conducta [8] în presetupa de fixare de 18 
mm și strângeţi fitingul. 

Fig. 95
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10 Lucrări de încheiere
10 Lucrări de încheiere

10.1 Verificarea instalaţiei

Lucrări de verificare:

10.2 Izolarea conductelor și a 
conductelor de legătură

B Izolaţi conductele din întregul circuit solar conform 
dispoziţiei privind termoizolarea clădirilor.

B Izolaţi conductele din exterior cu material rezistent 
la raze UV, la influenţele atmosferice și la 
temperaturi ridicate (150 °C).

B Izolaţi conductele din interior cu material rezistent la 
temperaturi ridicate (150 °C). 

B Dacă este necesar, protejaţi izolaţia împotriva 
daunelor cauzate de păsări. 

11 Protecţia mediului și 
eliminarea ca deșeu

Protecţia mediului reprezintă dezideratul fundamental 
al firmei noastre. 

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și 
protecţia mediului, ca și obiective, au aceeași 
prioritate. Respectăm cu stricteţe legile și dispoziţiile 
privind protecţia mediului. Pentru a proteja mediul, 
folosim cele mai bune tehnologii și materiale din punct 
de vedere economic. 

Demontarea panourilor

B Goliţi conductele.
B Îndepărtaţi tablele de învelire ( capitolul 12.1, 

pagina 51).
B Desprindeţi elementele de fixare simple și duble 

dintre panouri.
B Îndepărtaţi furtunurile solare. 
B Folosiţi mijloace auxiliare pentru transportul 

panourilor ( capitolul 4, pagina 16). 

Eliminarea ca deșeu a panourilor
B După scoaterea din uz, predaţi panourile pentru a fi 

prelucrate prin intermediul celei mai ecologice 
metode de reciclare.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de coroziune!
Dacă în urma purjării sau a verificării 
etanșeităţii rămân resturi de apă în 
instalaţia solară, se poate produce 
coroziune.

B Imediat după verificarea etanșeităţii 
puneţi instalaţia solară (instrucţiuni 
aferente staţie solare) în funcţiune 
folosind fluid solar.

După efectuarea lucrărilor de verificare 
prezentate puteţi realiza lucrările de 
izolare.

1. S-au realizat toate trecerile spre panou 
și spre învelitoarea acoperișului etanșe 
la zăpadă și ploaie?

Tab. 25

Dacă aerisirea instalaţiei solare se 
realizează cu ajutorul unui aerisitor 
automat pe acoperiș (accesoriu), în urma 
aerisirii trebuie să închideţi robinetul cu bilă 
( instrucţiunile aferente instalaţiei solare).

Punerea în funcţiune a instalaţiei solare se 
realizează conform indicaţiilor din 
instrucţiunile de instalare și întreţinere ale 
staţie solare.

PERICOL: Pericol de moarte prin cădere!
B Indiferent de operaţiunea efectuată la 

nivelul acoperișului, asiguraţi-vă 
împotriva căderii. 

B Dacă nu există dispozitive de protecţie 
împotriva căderii, purtaţi echipament 
individual de protecţie. 
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12 Întreţinerea/Verificarea tehnică
12 Întreţinerea/Verificarea tehnică
Recomandăm să efectuaţi primele lucrări de 
întreţinere/prima verificare tehnică după circa 500 de 
ore de funcţionare, iar apoi la un interval de 1-2 ani.

Pentru ca documentaţia să fie disponibilă și după a 3-
a efectuare a lucrărilor de întreţinere, folosiţi tabelul 
pentru a face copii. 

B Verificaţi periodic panourile (verificare tehnică). 
Remediaţi neîntârziat deficienţele (întreţinere). 

B Completaţi procesul-verbal și bifaţi lucrările 
efectuate.

PERICOL: Pericol de moarte prin cădere!
B Indiferent de operaţiunea efectuată la 

nivelul acoperișului, asiguraţi-vă 
împotriva căderii. 

B Dacă nu există dispozitive de protecţie 
împotriva căderii, purtaţi echipament 
individual de protecţie. 

Instrucţiunile de instalare și întreţinere ale 
staţiei solare conţin informaţii privind 
întreţinerea întregii instalaţii. Și aceste 
indicaţii trebuie respectate. 

Operator: Locul de amplasare a instalaţiei:

Lucrări de întreţinere și de verificare tehnică Pagina Întreţinerea/Verificarea tehnică

Data:

1. S-a efectuat inspecţia vizuală a panourilor (poziţia fixă, 
aspectul)?

2. S-a realizat inspecţia vizuală a sistemului de montaj?

3. S-a realizat inspecţia vizuală cu privire la etanșeitatea 
trecerilor dintre sistemul de montaj și acoperiș?

47

4. Inspecţia vizuală a foilor de sticlă. Curăţarea în cazul 
unui grad ridicat de murdărie. 

51

Observaţii

Lucrările de întreţinere la nivelul câmpului de panouri au fost 
realizate conform prezentelor instrucţiuni.

Dată, 
ștampilă, 
semnătură

Dată, 
ștampilă, 
semnătură

Dată, 
ștampilă, 
semnătură

Tab. 26
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12 Întreţinerea/Verificarea tehnică
12.1 Demontarea tablelor de învelire 
superioare

B Îndepărtaţi partea superioară a conectorului [2] și 
rigla de acoperire [1]. 

B Îndepărtaţi profilul de cauciuc de pe tabla de învelire 
superioară [1.].

Fig. 96

B Apăsaţi de sus pe tabla de învelire superioară [1.] și 
trageţi tabla de învelire superioară spre spate pentru 
a o înlătura [2.].

Fig. 97

12.2 Curăţarea panourilor

Curăţarea foilor de sticlă
De regulă, foile de sticlă se curăţă singure la o pantă 
a acoperișului de 15° sau mai mare. 

B În cazul unui grad accentuat de murdărie, curăţaţi 
foile de sticlă cu soluţie pentru curăţat geamuri. 
Nu folosiţi acetonă. 

6720647804-81.1ST

1.
1 2

6720647804-82.1ST

2.
1.

2.
Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș - A se citi cu atenţie înainte de a efectua punerea în funcţiune și  lucrările de service. 51



�������	�
��������
��������������������������
�������������������������
� �!�"�	�����#��
�$�%&'%

����( )���* ���+"+��
,�-()���* �*�� � �

...���/���
���


	Cuprins
	1 Explicarea simbolurilor ºi instruc iuni de siguran ã
	1.1 Explicarea simbolurilor
	Mesaje de avertizare
	Informa ii importante
	Alte simboluri

	1.2 Instruc iuni generale de siguran ã
	2 Date despre produs
	2.1 Sistem de fixare pe acoperiº
	2.2 Structura panoului
	2.3 Utilizarea conform destina iei
	Învelitori permise
	Pantã admisã a acoperiºului
	Sarcini admise 

	2.4 Componente ºi documente tehnice
	Panou 
	Sta ie solarã 
	Boiler solar 
	Automatizarea instala iei solare 

	2.5 Accesorii
	2.6 Declara ie de conformitate CE
	2.7 Plãcu ã de identificare
	2.8 Date tehnice
	2.9 Pachet de livrare
	2.9.1 Set de montaj pentru panouri verticale
	Componente diferite în cazul învelitoarei de ardezie/ºindrilã
	Set de montaj, varianta de bazã pentru panouri verticale
	Set de montaj, extindere pentru panouri verticale

	2.9.2 Set de montaj pentru panouri orizontale
	Componente diferite în cazul învelitoarei de ardezie/ºindrilã
	Set de montaj, varianta de bazã pentru panouri orizontale
	Set de montaj, extindere pentru panouri orizontale

	2.9.3 Set de montaj pentru un panou simplu
	Componente diferite în cazul învelitoarei de ardezie/ºindrilã
	Set de montaj, pentru 1 panou vertical
	Set de montaj, pentru 1 panou orizontal

	2.9.4 Set de racordare
	Set de racordare pentru un câmp de panouri:

	2.9.5 Panou cu 2 seturi de legãturã


	3 Prescrip ii
	3.1 Valabilitatea prevederilor
	3.2 Norme, prescrip ii, directive
	Reglementãri tehnice pentru montarea panourilor în Germania:


	4 Transport 
	5 Înainte de montaj
	5.1 Indica ii generale 
	Sta ia solarã nu se aflã sub câmpul de panouri

	5.2 Dispunerea panourilor
	Dispunere ºi orientare admisã
	Numãrul maxim de panouri

	5.3 Necesar de spa iu pe acoperiº 
	5.4 Protec ie contra trãsnetelor
	5.5 Unelte ºi accesorii necesare
	5.6 Ordinea de montaj

	6 Pregãtirea acoperiºului pentru montaj 
	6.1 Stabilirea pozi iei ini iale
	Pozi ia câmpului de panouri
	Dimensiunea B, înãl imea câmpului de panouri
	Dimensiunea X, distan a între elementele de învelire
	6.1.1 Stabilirea pozi iei ini iale orizontale
	6.1.2 Stabilirea pozi iei ini iale verticale

	6.2 Descoperirea acoperiºului
	Ajustarea rândului inferior de  igle

	6.3 Montarea de ºipci suplimentare
	6.3.1 Lungimea ºipcilor suplimentare
	Dimensiunea A, lã imea câmpului de panouri incluzând tabla de învelire

	6.3.2 Pozi ia/distan ele ºipcilor suplimentare
	Panouri verticale
	Panouri orizontale

	6.3.3 Montarea de ºipci suplimentare
	Deplasarea ºipcii existente



	7 Montarea panourilor
	Indica ii importante privind manipularea furtunurilor solare ºi a bridelor cu bandã elasticã
	7.1 Pregãtirea montajului panoului la sol
	7.1.1 Montarea dopurilor oarbe
	7.1.2 Introducerea benzii de etanºare în cadrul panoului
	7.1.3 Montarea setului de îmbinare

	7.2 Montarea panourilor
	7.2.1 Dispunerea tablelor de învelire inferioare
	Dispunerea verticalã a panourilor
	Dispunerea orizontalã a panourilor
	Dispunerea la panoul simplu

	7.2.2 Marcarea dimensiunilor de montaj
	Panouri verticale (2 panouri ºi mai multe)
	Panouri orizontale
	Panouri simple (verticale ºi orizontale)
	Marcarea dimensiunilor de montaj

	7.2.3 Montarea tablelor de învelire inferioare
	Montarea suportului de montaj
	Montarea tablelor de învelire inferioare

	7.2.4 Montarea panoului stâng
	7.2.5 Montarea de panouri suplimentare
	7.2.6 Finalizarea montajului panourilor
	7.2.7 Montarea tablelor de sus inere laterale
	7.2.8 Montarea senzorului panoului
	7.2.9 Racordarea  evilor
	Lucrãri de verificare

	7.2.10 Montarea tablelor de învelire laterale
	7.2.11 Montarea plãcilor de acoperire
	7.2.12 Montarea riglei de acoperire centrale
	7.2.13 Montarea tablelor de învelire superioare
	7.2.14 Montarea benzii de etanºare triunghiulare
	7.2.15 Ajustarea perdelei de plumb în func ie de tipul de învelitoare
	La acoperiºuri de  iglã/ iglã fãl uitã
	La acoperiºuri de ardezie



	8 Învelirea acoperiºului
	8.1 ×igla superioarã
	Tãierea  iglei superioare ºi determinarea pozi iei elementului suport pentru  igle
	Montarea elementului suport pentru  igle ºi aºezarea  iglei superioare

	8.2 ×iglã lateralã

	9 Branºament hidraulic
	9.1 Racordarea furtunului solar fãrã aerisitor pe acoperiº
	9.2 Racordarea furtunului solar cu aerisitor pe acoperiº
	9.2.1 Montarea aerisitorului sub acoperiº


	10 Lucrãri de încheiere
	10.1 Verificarea instala iei
	10.2 Izolarea conductelor ºi a conductelor de legãturã

	11 Protec ia mediului ºi eliminarea ca deºeu
	Demontarea panourilor
	Eliminarea ca deºeu a panourilor

	12 Între inerea/Verificarea tehnicã
	12.1 Demontarea tablelor de învelire superioare
	12.2 Curã area panourilor
	Curã area foilor de sticlã





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


