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1 Instrucţiuni de siguranţă şi explicarea simbolurilor

1.1 Instrucţiuni de siguranţă

Pericol: La efectuarea lucrărilor pe acoperiş există 
pericolul de cădere!

Asigurare împotriva căderii la montajul pe acoperiş:

B Înainte de a începe lucrările, instalaţi siguranţele 
împotriva căderii sau echipamentele de preluare!
Respectaţi în acest sens următoarele prevederi:

– DIN 18338 (Lucrări de învelire şi de izolare a 
acoperişurilor)

– DIN 18451 (Lucrări pe schelărie cu plasă de 
siguranţă) 

Echipamentul personal de protecţie:

În cazul în care nu există nicio măsură de protecţie 
conform DIN 18338 şi DIN 18451: 

B Folosiţi echipamente de protecţie personale clar 
marcate şi verificate în vederea utilizării îndelungate 
conform următoarelor prevederi:

– ZH 1/709 alineatul 5.1.2

– ZH 1/709 alineatul 8.2

– ZH 1/709 Anexa 2 (Instrucţiuni de exploatare)

Scările rezemate:

B Amplasaţi scările rezemate la unghiul corespunzător 
de aşezare (68°-75°).

B Fixaţi scările împotriva căderii, alunecării şi afundării 
(de exemplu cu ajutorul prelungirilor pentru picioare, 
picioarelor de scară, echipamentelor de suspendare).

B Rezemaţi scările doar în puncte de sprijin stabile. 
Asiguraţi scările din zonele intens circulate 
separându-le.

B Nu folosiţi scări deteriorate!

Pericol: Pericol de moarte cauzat de tensiunile 
electrice ridicate!

Înainte de a efectua lucrările în apropierea cablurilor 
electrice aeriene respectaţi următoarele indicaţii:

B Decuplaţi cablul de la alimentarea cu energie electrică 
în timpul efectuării lucrărilor şi asiguraţi-l împotriva 
cuplării accidentale.

B Protejaţi componentele conductibile electric 
împotriva atingerii (de exemplu prin acoperire sau 
izolare).

B Respectaţi distanţele de siguranţă:

1.2 Explicatii simboluri

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

• Atentie înseamna posibilitatea aparitiei unor 
defectiuni usoare.

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

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

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

Tensiune Distanţă de siguranţă

până la 1000 V 1 m

1000 V până la 11000 V 3 m

11000 V până la 22000 V 4 m

22000 V până la 38000 V 5 m

peste 38000 V sau 
tensiune necunoscută

Contactaţi societăţile 
competente de 

furnizare a energiei 
electrice

Tab. 1

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

Instructiunile din text sunt marcate cu 
simbolul alaturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontala 
deasupra si una sub text.
6 720 641 227 (2009/10)
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2 Informaţii cu privire la panoul cu tuburi vidate

2.1 Utilizare
Panoul cu tuburi vidate VK 180 este proiectat pentru a fi 
utilizat în instalaţiile solare Bosch.

Tipuri de montaj:

• Montaj pe acoperiş

• Montaj pe acoperiş plan

Amplasaţi panourile cu tuburi vidate astfel încât să fie 
orientate către sud şi să nu fie umbrite de copaci sau de 
alte construcţii de dimensiuni mari. 

Dacă nu aveţi această posibilitate, puteţi orienta 
panourile cu tuburi vidate şi către sud-est sau sud-vest. 
Randamentul mai redus poate fi compensat prin 
extinderea suprafeţei de panouri.

2.2 Date tehnice

Panou cu tuburi vidate VK 180

Dimensiune (H x l x A) mm 1647 x 1120 x 107

Suprafaţă totală m2 1,83

Suprafaţă de deschidere m2 1,6

Masă kg 28

Racord R ¾ "

Volum fluid solar I 1,6

Absorbţie % 95± 2

Emisie % 5± 2

Suprapresiune maximă 
de funcţionare:

bar 10

Furtun flexibil FS 3 (accesoriu)

Lungime (L) mm 1000

Racord R ¾ "

Recipient de aer al aerisitorului ELT 2 (accesoriu)

Racord R ¾ "

Tab. 2
6 720 641 227 (2009/10)
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2.3 Privire de ansamblu asupra VK 180 cu accesorii în cazul montării pe acoperiş
În funcţie de sistemul solar ales, volumul de livrare poate conţine accesorii multiple sau niciun accesoriu.

Fig. 1

1 Panou cu tuburi vidate 
1.1 Garnitură plată
2 Profil de susţinere
3.1 Ancoră pentru căprior; placă de bază
3.2 Şurub pentru lemn
3.3 Ancoră pentru căprior; siguranţă
3.4 Şurub de blocare M 8 x 25 cu piuliţă
3.5 Şină verticală
3.6 Element de fixare
3.7 Şurub hexagonal M 8 x 30 cu şaibă şi piuliţă pentru 

elementul de fixare
3.8 Şurub de blocare M 8 x 25 cu şaibă şi piuliţă pentru şina 

verticală
3.9 Şurub hexagonal M 8 x 20 cu şaibă pentru panoul cu tuburi 

vidate
4 Conector
5 Furtun flexibil cu două piuliţe oarbe R¾
5.1 Garnitură plată
5.2 Furtun flexibil cu piuliţă oarbă R¾  şi filet exterior R¾
6 Şurub de ancorare M 12 x 350
6.1 Piuliţă M12
6.2 Şaibă
6.3 Garnitură din cauciuc
6.4 Element de fixare
7 Recipient de aer al aerisitorului1)

7.1 Garnitură plată
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1) doar dacă nu există niciun separator de aer în staţia solară
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2.4 Vedere de ansamblu asupra VK 180 cu accesorii la montajul pe acoperişul plan
În funcţie de sistemul solar ales, volumul de livrare poate conţine accesorii multiple sau niciun accesoriu.

Fig. 2

1 Panou cu tuburi vidate 
1.1 Garnitură plată
2 Profil de susţinere
3.6 Element de fixare
3.7 Şurub hexagonal M 8 x 30 cu şaibă şi piuliţă pentru 

elementul de fixare
3.9 Şurub hexagonal M 8 x 20 cu şaibă pentru panoul cu tuburi 

vidate
4 Conector
7 Recipient de aer al aerisitorului1)

7.1 Garnitură plată
8.1 Picior; traversă inferioară şi posterioară
8.2 Picior; traversă oblică
8.4 Şurub hexagonal M 8 x 20 cu şaibă şi piuliţă

1) doar dacă nu există niciun separator de aer în staţia solară
6 720 641 227 (2009/10)
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3 Instalarea

3.1 Prescriptii
Pentru montare şi utilizare, ţineţi cont de dispoziţiile, 
directivele şi normativele următoare:

• DIN 4807

• Prevederi locale:

• Prevederile locale

• EN 12975

• DIN 1055 (Montaj pe acoperişul plan)

• Protecţie contra trăsnetelor şi legare la pământ în 
conformitate cu următoarele prevederi:

– VBG 4 articolul 3 alineatul 1 teza 1

– VDE 0100

– VDE 0298

– VDE 0185

– VDE 0855

• Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor 
sanitare I 9-94

• Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare
I 9/1-96

3.2 Schema de racordare

Fig. 3 Prepararea apei calde cu boilerul solar bivalent SK...

SAG

230V AC

230V AC

AGS

FK

KW

P

RE

RK

RV
S...solar

T

T2

T3

WW

Z

ZP

6 720 612 012-03.2O

*

E

1

1

SV

AB

E

LA

TDS

SB

SB

SP
6 720 641 227 (2009/10)



8 | Instalarea RO
Fig. 4 Aport solar la încălzire cu boilerul combinat SP... Schemă simplificată a instalaţiei (prezentarea compatibilităţii la 
instalare şi alte scheme de montaj regăsiţi în caietul de proiectare)

AB Rezervor de colectare
AGS Staţie solară
DWU Vană cu trei căi
E Golire/Alimentare
EL Aerisire
VK Panou cu tuburi vidate
HK Reţea de încălzire
HR Returul reţelei de încălzire
K Aparat de încălzire
KR Retur la aparatul de încălzire
KW Intrare apă rece
LA Separator de aer
MAG Vas de expansiune cu membrană
P1 Pompă (reţea de încălzire/alimentarea boilerului)
RE Debitmetru cu indicator al debitului
RK Clapetă de sens cu ventil de retur
RV Supapă de refulare
RHSP Retur boiler - de la serpentina de încălzire superioară a 

boilerului până la aparatul de încălzire
RSSP Retur boiler - de la serpentina de încălzire inferioară a 

boilerului până la panoul cu tuburi vidate
SA Ieşire boiler - de la partea boilerului de pe partea 

agentului termic până la aparatul de încălzire
SAG Vas de expansiune solar
SB Supapă gravitaţională
SE Intrare boiler - de la reţeaua de încălzire, prin vana cu trei 

căi, până la partea boilerului de pe partea agentului 
termic

SP Pompă solară
SV Supapă de siguranţă
S...solar Boiler solar / boiler solar combinat
T1 Senzor pentru temperatura panoului (PTC)
T2 Fig. 3: Senzor pentru temperatura boilerului - 

echipamentul solar (PTC) reprezentat jos 
Fig. 4: Senzor pentru temperatura boilerului pe partea 
agentului termic (PTC) reprezentat jos

T3 Fig. 3: Senzor pentru temperatura boilerului - încălzire 
(NTC) reprezentată sus 
Fig. 4: Senzor pentru temperatura boilerului pe partea 
agentului termic (PTC) reprezentat în centru

T4 Senzorul de temperatură pentru returul reţelei de 
încălzire (PTC)

TNTC Senzor pentru temperatura boilerului la nivelul apei 
potabile (NTC) reprezentat sus

TDS Regulator solar
TWM Vana de amestec cu termostat
VHSP Tur boiler - de la aparatul de încălzire până la serpentina 

de încălzire superioară a boilerului
VSSP Tur boiler - de la panoul cu tuburi vidate până la 

serpentina de încălzire inferioară a boilerului
WW Ieşire apă caldă
Z Branşament de recirculare
ZP Pompă de circulaţie
* Conform prevederilor EN 12975, conducta aerisitorului 

şi conducta de evacuare trebuie să se verse într-un 
rezervor deschis cu capacitatea de a cuprinde conţinutul 
total al panourilor cu tuburi vidate.
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3.3 Indicaţii privind transportul
B Treceţi cureaua de susţinere prin orificiile ovale ale 

panoului cu tuburi vidate.

Fig. 5 Condiţii admise de transport

3.4 Indicaţii privind montajul
Reţeaua de conducte poate fi supusă unor temperaturi 
de până la aproximativ 140 °C. În apropierea panoului cu 
tuburi vidate se pot atinge pentru scurt timp temperaturi 
de stagnare de până la aproximativ 175 °C.

• Folosiţi doar materiale termorezistente.

• Folosiţi doar garnituri rezistente la temperaturi 
ridicate (minim 200 °C), precum şi fluid solar adecvat.

• Utilizaţi doar ţevi şi tehnici de racordare cu un grad 
suficient de termorezistenţă. Vă recomandăm să lipiţi 
conductele cu aliaj dur.

• Nu montaţi niciun dispozitiv de închidere între 
panourile cu tuburi vidate, supapa de siguranţă şi 
vasul de expansiune solar (SAG)!

• Izolaţi termic conductele împotriva pierderii de 
căldură, precum şi pentru a le proteja împotriva 
incendiului şi a atingerii. Folosiţi doar material 
termoizolant cu un grad suficient de termorezistenţă 
(minim 150 °C).

• Montaţi un aerisitor în apropierea turului panoului cu 
tuburi vidate, în cea mai înaltă poziţie a reţelei de 
conducte.

• Montaţi panoul cu tuburi vidate în cea mai înaltă 
poziţie a instalaţiei.

• Pentru a evita incluziunile de aer, instalaţi conductele 
de la boiler la panoul cu tuburi vidate în sens 
ascendent.

• Înstalaţi un robinet de evacuare în cel mai jos punct al 
reţelei de conducte.

• Racordaţi conducta la împământarea locuinţei

Pentru conducte vă recomandăm ţevi din cupru cu 
următoarele secţiuni minime:

• Materialele folosite în exterior trebuie să fie rezistente 
la diferite temperaturi, la radiaţiile UV şila intemperii

• Nu montaţi nicio izolaţie termică în zona 
branşamentelor panourilor cu tuburi vidate. Păstraţi o 
distanţă de minim 10 mm.

• Într-o serie se pot instala maxim 9 panouri cu tuburi 
vidate

Fig. 6 Poziţie admisă de montaj

PRECAUŢIE: Deteriorarea sistemului de 
fixare al panoului cu tuburi vidate!

B Nu ridicaţi panoul cu tuburi vidate de 
şuruburile hexagonale prinse (3.9) sau 
de piesele de îmbinare.

�
��
�
�
��
�
�
�
	


��
	
��


Lungimea conductei
Numărul panourilor 

cu tuburi vidate

(tur şi retur) în m 2 3 4 5

≤ 10 15 x 1 15 x 1 15 x 1 18 x 1

≤ 20 15 x 1 15 x 1 15 x 1 18 x 1

≤ 30 15 x 1 15 x 1 18 x 1 18 x 1

≤ 40 15 x 1 15 x 1 18 x 1 18 x 1

Tab. 3

La calcularea secţiunii transversale a 
conductei s-a inclus la fiecare 2 m din 
lungimea ţevii un cot de 90°. La un număr 
mai mare de coturi se va pune în lucrare 
următoarea secţiune transversală mai mare.

Dacă se instalează un număr mai mare de 
5 panouri cu tuburi vidate:

B Respectaţi indicaţiile din Caietul de 
proiectare pentru instalatii solare.

6 720 611 534-24.1R
6 720 641 227 (2009/10)
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3.5 Montaj pe acoperiş cu ancoră pentru căprior

Fig. 7 Dimensiunile câmpului de panouri cu tuburi vidate şi marjele de toleranţă pentru fixarea ancorei pentru căprior

Fig. 8 Variante de fixare pentru ancora pentru căprior 

Fig. 9 Fixarea ancorei pentru căprior
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Fig. 10 Ajustarea ţiglelor de acoperiş

Fig. 11 Montarea şinei verticale şi a elementelor de fixare

Fig. 12 Montarea profilurilor de susţinere

Fig. 13 Extindere în jurul unui panou cu tuburi vidate

Fig. 14 Extindere în jurul a două panouri cu tuburi vidate 
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Fig. 15 Pozarea, înşurubarea şi îmbinarea panourilor cu 
tuburi vidate

Fig. 16 Orientarea şi fixarea panourilor cu tuburi vidate

Fig. 17 Racordarea furtunurilor flexibile

Fig. 18 Racordarea recipientului de aer al aerisitorului

Fig. 19 Împingerea senzorului de temperatură în tubul de 
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi 
vidate 
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Se poate renunţa la un aerisitor din cea mai 
înaltă poziţie a circuitului solar dacă 
instalaţia este spălată, alimentată şi aerisită 
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare 
şi dacă s-a instalat în plus un separator de 
aer în circuitul solar. 
Dacă este necesar un recipient de aer 
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat 
direct la furtunul flexibil al turului panoului 
cu tuburi vidate (Fig. 18).
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B Fixaţi conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe 
conductă şi treceţi-l prin acoperiş. 

B Racordaţi senzorul la regulatorul solar.
6 720 641 227 (2009/10)
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3.6 Montajul pe acoperiş cu şuruburi de ancorare

• Distanţa dintre punctele de fixare inferioare şi cele 
superioare trebuie să fie de 1715 ± 5 mm.

• Punctele de fixare inferioare, precum şi cele 
superioare trebuie să fie poziţionate în linie orizontală.

• În cazul ţiglelor de acoperiş ondulate trebuie ca 
poziţia de fixare să se afle pe ondulaţie

Fig. 20 Dimensiunile câmpului de panouri cu tuburi vidate şi marjele de toleranţă pentru fixarea şuruburilor de ancorare

Fig. 21 Perforarea ţiglei de acoperiş Fig. 22 Montarea şurubului de ancorare 
(adâncime minimă de înşurubare 100 mm)

La acest tip de montaj trebuie să se 
măsoare punctele de fixare cu foarte mare 
exactitate. Structură maximă a acoperişului deasupra 

căpriorului: 200 mm.
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Fig. 23 Montarea profilurilor de susţinere

Fig. 24 Extindere în jurul unui panou cu tuburi vidate

Fig. 25 Extindere în jurul a două panouri cu tuburi vidate

Fig. 26 Pozarea, înşurubarea şi îmbinarea panourilor cu 
tuburi vidate

Fig. 27 Orientarea şi fixarea panourilor cu tuburi vidate
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Fig. 28 Racordarea furtunurilor flexibile

Fig. 29 Racordarea recipientului de aer al aerisitorului

Fig. 30 Împingerea senzorului de temperatură în tubul de 
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi 
vidate 

B Fixaţi conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe 
conductă şi treceţi-l prin acoperiş. 

B Racordaţi senzorul la regulatorul solar.

Se poate renunţa la un aerisitor din cea mai 
înaltă poziţie a circuitului solar dacă 
instalaţia este spălată, alimentată şi aerisită 
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare 
şi dacă s-a instalat de asemenea un 
separator de aer în circuitul solar. 
Dacă este necesar un recipient de aer 
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat 
direct la furtunul flexibil al turului panoului 
cu tuburi vidate (Fig. 29).
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3.7 Montaj pe acoperiş plan
În cazul în care cadrul acoperişului plan nu poate fi 
îmbinat fix cu acoperişul plan, trebuie să se lesteze 
cadrul acoperişului plan în conformitate cu prevederile 
DIN 1055:

B Aplicaţi fix încărcarea pe cadrul acoperişului plan şi 
distribuiţi-o uniform.

Fig. 31 Dimensiuni ale câmpului de panouri cu tuburi vidate pentru cadrul acoperişului plan
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1) Dacă viteza vântului atinge valori mai mari, trebuie să se 
adauge mai multe greutăţi conform prevederilor DIN 1055.
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3) Respectaţi încărcarea maximă a structurii acoperişului.

m km/h kg kg

0 - 8 100 80 320

8 - 20 130 180 470

20 - 100 150 280 624

Tab. 4

Poziţia de amplasare trebuie să fie 
orizontală şi plană (dacă este necesar, 
aplicaţi un fundamentadecvat). 
Amplasaţi picioarele în linie dreaptă. 

6 720 611 534-16.1R
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Fig. 32 Montarea cadrului acoperişului plan

Fig. 33 Montarea profilurilor de susţinere

Fig. 34 Extindere în jurul unui panou cu tuburi vidate

Fig. 35 Extindere în jurul a două panouri cu tuburi vidate

Fig. 36 Pozarea, înşurubarea şi îmbinarea panourilor cu 
tuburi vidate

Fig. 37 Orientarea şi fixarea panourilor cu tuburi vidate
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Fig. 38 Racordarea conductelor izolate şi, dacă este 
necesar, a recipientului de aer al aerisitorului

Fig. 39 Împingerea senzorului de temperatură în tubul de 
imersiune de pe partea turului panoului cu tuburi 
vidate 

B Fixaţi conductorul senzorului pe furtun, respectiv pe 
conductă şi treceţi-l prin acoperiş. 

B Racordaţi senzorul la regulatorul solar.

Se poate renunţa la un aerisitor din cea mai 
înaltă poziţie a circuitului solar dacă 
instalaţia este spălată, alimentată şi aerisită 
cu ajutorul unei pompe de alimentare solare 
şi dacă s-a instalat de asemenea un 
separator de aer în circuitul solar. 
Dacă este necesar un recipient de aer 
pentru aerisitor, acesta poate fi racordat 
direct la branşamentul panoului cu tuburi 
vidate de pe turul acestuia (Fig. 38).
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4 Inspectare/service

4.1 Aerisire manuală folosind recipientul 
de aer al aerisitorului

Aerisirea manuală este necesară doar dacă nu se poate 
realiza aerisirea automată cu separatorul de aer. 
Separatorul de aer se află, spre exemplu, în staţia solară.

Se va realiza aerisirea manuală: 

• în timpul punerii în funcţiune (după alimentare)

• la 4 săptămâni după punerea în funcţiune

• atunci când este necesar, de exemplu când apar 
defecţiuni

Fig. 40 Aerisirea manuală a instalaţiei prin recipientul de 
aer al aerisitorului 

4.2 Golirea

B Decuplaţi regulatorul solar.

B Deschideţi frânele gravitaţionale.

B Amplasaţi un rezervor de colectare adecvat sub 
robinetul de evacuare şi deschideţi robinetul.

B Dechideţi aerisirea.

4.3 Piesele de schimb
B Folosiţi numai piese de schimb originale!

B Solicitaţi piesele de schimb necesare menţionând 
numărul componentei.

Folosiţi doar garnituri termorezistente (minim 200 °C) şi 
rezistente la fluidul solar.

4.4 Informaţii pentru clienţi
Clientul trebuie să fie informat cu privire la modul de 
funcţionare şi la manevrarea panourilor cu tuburi vidate 
VK 180. 

B Panourile cu tuburi vidate uzate sunt preluate şi 
reciclate prin sortare de firma Bosch. 

4.5 Indicaţii privind fluidul solar

• Tyfocor® LS este un lichid pe bază de 1,2-
propilenglicol.

• Lichidul nu trebuie deversat în mediul înconjurător

Primul ajutor

Tyfocor® LS nu dăunează sănătăţii. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. Evitaţi contactul cu ochii sau pielea. 
Dacă se ingerează, clătiţi gura şi beţi multă apă, eventual 
consultaţi un medic şi arătaţi-i eticheta produsului.

Informaţiile suplimentare sunt cuprinse în fişa tehnică 
de securitate a producătorului(TYFOROP Chemie GmbH, 
Hellbrookstr. 5a, D-22305 Hamburg).

Testarea fluidului solar
Fluidul solar trebuie testat la fiecare 2 ani în ceea ce 
priveşte protecţia la îngheţ şi valoarea pH-ului.

B Verificaţi protecţia la îngheţ (valoare nominală 
cca. -28 °C): 
La depăşirea valorii limită de ≥ -26 °C, înlocuiţi fluidul 
solar.

AVERTIZARE: Pericol de arsuri provocate 
defluidul solar fierbinte!

B Acţionaţi supapa de aerisire doar dacă 
temperatura fluidului solar < 60 °C.

La golirea instalaţiei panourile cu tuburi 
vidate nu trebuie să fie fierbinţi! 

B Acoperiţi panourile cu tuburi vidate şi 
goliţi instalaţia de preferinţă în cursul 
dimineţii.

6 720 611 534-22.1R

PRECAUŢIE: Daune cauzate de fluidele 
necorespunzătoare!

B Alimentaţi instalaţia doar cu fluidul solar 
acceptat de firma Bosch, şi anume 
Tyfocor® LS.
6 720 641 227 (2009/10)
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B Verificaţi valoarea pH-ului cu un indicator pentru 
măsurarea pH-ului WTI (accesoriu) (valoare nominală 
cca. pH 7,5...10):
Dacă valoarea constatată este mai mică decât 
valoarea limită a pH-ului de ≤  pH 7, înlocuiţi fluidul 
solar.

La verificarea protecţiei la îngheţ a fluidului 
solar WTV cu ajutorul refractometrului 
(accesoriu):

B Scădeţi 5 K din valoarea limită afişată 
pentru protecţia la îngheţ!
De exemplu, dacă se afişează -23 °C, 
această valoare corespunde valorii limită 
reale pentru protecţia la îngheţ de -28 °C.
6 720 641 227 (2009/10)
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Notiţe
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