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1. NOŢIUNI GENERALE.
Citiţi cu atenţie prezentele îndrumări de montaj şi întreţinerea sistemelor solare pentru prepararea apei calde
menajere (ACM). Acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor pentru funcţionarea în condiţii de securitate. Folosiţi
componentele sistemului numai conform destinaţiei înscrise în prezentul manual. Producătorul nu poartă răspundere
pentru eventualele vătămări şi daune pricinuite de folosirea incorectă.
Montarea instalaţiei solare se poate efectua numai de către o grupă de montaj autorizată de către
producător.
La construirea instalaţiei solare, trebuie să respectaţi cu severitate normele administrative legale în vigoare.
La realizarea instalaţiilor de acest gen, aplicaţi regulile tehnice din normele şi dispozitivele aferente legislaţiei ţării.
Respectaţi cu stricteţe normele de construcţii referitoare la încărcătura şi izolarea acoperişurilor împotriva scurgerilor!
Respectaţi cu stricteţe indicaţiile făcute de medicina muncii, pentru evitarea incidentelor în timpul lucrului la înălţime!
Folosiţi curelele de protecţie!
1.1. Securitatea în timpul muncii:
Înaintea începerii muncii pe acoperiş, asiguraţi-vă că aţi luat toate măsurile pentru evitarea
căderii de pe acoperiş, conform cerinţelor standardului DIN 18338.
Trebuie să fiţi siguri că scările sunt fixate bine. Protejaţi scara pentru a nu aluneca, a cădea sau
a intra în pământ.
Niciodată nu folosiţi o scară care a fost defectată.
Dacă din motive tehnice nu există/ nu sunt instalate mijloace de protecţie personală sau
mecanism de blocare al curelelor (carabinere), persoana care efectuează montajul trebuie să
dispună de mecanisme suplimentare de protecţie.

Curelele de protecţie trebuie fixate deasupra persoanei care efectuează montajul şi trebuie
strânse bine în punctele de sprijin. În nici-un caz nu folosiţi ca punct de sprijin suportul
panourilor. Dacă nu respectaşţi aceste condiţii, există pericol mare de cădere de la înălţime.

Contactul cu cablurile electrice sub tensiune poate fi periculos pentru viaţa dumneavoastră.

Purtaţi pantofi de protecţie atunci când efectuaţi lucrări de montaj.
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Purtaţi mânuşi atunci când operaţi cu colectorul.

Purtaţi ochelari când îngăuriţi.

Purtaţi cască de protecţie când efectuaţi lucrări de montaj în locuri descoperite.

Page 4 of 28

2. COMPONENTELE SISTEMULUI SOLAR.
SS 120
până în 2
persoane

SS 150
2-3
persoane

SS 200
3-4
persoane

SS 300
4-5
persoane

SS 500 - 6
6-7
persoane

SS 500 - 8
8 - 10
persoane

Obţinere apă
caldă pe zi, litri

100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

300 - 350

400 - 500

Cantitate
maximă apă
caldă, litri

121

147

225

330

553

553

1
x

1
x

SP 06
200
CS

SP 06
200
CS

3
x
SP 06
200 CS

4
x
SP 06
200 CS

5
X
SP 06
200 CS

ЕV 9 S 200
60

ЕV12 S 300
65

ЕV15S 500
75

ЕV15 S 500
75

Flow Box
8010 Single

Flow Box
8010 Single

Flow Box
7000

Flow Box
7000

Panou solar

S

Montare pe sol►

Rezistenţă
solară pentru
apă

x
SP 06
200 CS

O

GCV 6/9
S 12045

Montare pe perete
►

cu un racord ►

grup solar

2

Flow Box
8010 Single

GCV6/9
S12045

Flow Box
8010 Single

S

cu două
racorduri►

Vas de
expansiune

S

VS12

VS12

VS12

VS12

VS18

VS18

Controler
diferenţial

S

ELIOS X3

ELIOS X3

ELIOS X3

ELIOS X3

ELIOS X3

ELIOS X3

Aerisitor
automat

S

MV 15 SOL

MV 15 SOL

MV 15 SOL

MV 15 SOL

MV 15 SOL

MV 15 SOL
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Suport pentru
panou solar

S

Vană de amestec
termostatică

O

3.

MS FR or MS
TR

MS FR or MS
TR

MS FR and
MS FR Plus
or MS TR
and MS TR
Plus

MMVS15

MMVS15

MMVS15

MS FR and
MS FR Plus
or MS TR
and MS TR
Plus

MS FR and
MS FR Plus
or MS TR
and MS TR
Plus

MS FR and
MS FR Plus or
MS TR and
MS TR Plus

MMVS15

MMVS15

MMVS15

SCHEMĂ DE PRINCIPIU DE LEGARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI
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4. MONTAREA PANOURILOR SOLARE
4.1.

Situarea şi poziţionarea suporturilor.

2

Randament anual energie solară în kWh/m , pentru Europa.
Pentru o recoltare anuală optimă a energiei solare,
se recomandă instalarea panoului sub unghi:
o
о
γ = 42 şi azimut = 0 – Sud. (Bulgaria).
Unghiul optim de înclinare diferă în funcţie de latitudinea
geografică. La instalarea unghiului γ în alte ţări, instalatorii
trebuie să ia în vedere latitudinea geografică locală.
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4.2. Montarea suporturilor
MS FR – suport pentru acoperiş plan, pentru un singur panou solar:

MS FR Plus – Rând de panouri solare pentru acoperiş plan
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Suport TR pentru montarea panoului pe acoperiş
înclinat.
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4.3 Montarea panourilor solare pe suporturi.
o

o

Suportul dă posibilitatea de reglare a unghiului de înclinare de la 25 până la 50

4.

DIMENSIONAREA ŞI CONECTAREA TRASEULUI HIDRAULIC.

CERINŢE GENERALE
Se recomandă folosirea de ţevi şi fitinguri
din cupru, pentru rezistenţa acestora la
coroziune,
temperaturi
crescute
şi
rezistenţe hidraulice joase. De o importanţă
majoră pentru funcţionarea sistemului, este
alegerea izolaţiei potrivite. Valoarea
coeficientului maxim admis este ~0,045
W/mK, iar grosimea izolaţiei să nu fie mai
mică de 25 mm. Materialul izolant trebuie
să reziste la temperaturi de funcţionare
о
normale de până în 110 С şi extremale de
о
până în 220 С (la temperatura de stagnare a panoului). Razele UV ale soarelui sunt un alt factor principal de
reducere a vieţii izolaţiei, pentru care este obligatoriu existenţa unui strat de protecţie a izolaţiei – de obicei se
întrebuinţează folie de aluminiu. Este de preferat să se folosească materiale izolatoare deja prelucrate pentru ţevi din
vată minerală cu folie de protecţie, ca cele indicate în figură.
Temperatura
agentului
termic(lichid)
o
100 C
o
200 C

15

21

27

33

25
40

25
40

30
50

40
50

Diametrul ţevii
42 48 60 76 89 114 140
Grosimea recomandabilă a izolaţiei
40 40 50 50 50 50
60
50 50 60 80 80 80
80
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169

219

273

60
80

60
80

60
80

5.1. Alegerea diametrului ţevilor.
Dimensionarea hidraulica constă în asigurarea debitului prescris prin panoul solar şi este supusă binecunoscutelor legi ale hidrodinamicii şi termotehnicii. Prin dimensionarea hidraulică se stabileşte diametrul ţevilor.
Acesta trebuie să fie cât se poate de mic posibil, în scopul unei funcţionări termice cât se poate de bună a sistemului
şi minimalizării cheltuielilor de investiţie. În figura 1 ce urmează, este indicată presiunea pachetului respectiv,
compusă din presiunea pompei şi toate rezistenţele hidraulice ale pachetului (panoul solar, grup de pompare, boiler).
Din analiza graficii se vede că pentru sistemul „SOLO 200” (două panouri solare, boiler de 200l, grupă de pompare
FlowBox 8010 Single), este necesar să circule în total 3,8l./min.). Adică, toate ţevile, coturile şi fitingurile, sumar nu
trebuie să depăşească presiunea de 520 – 530 mBar. La o valoare mai mică se formează rezistenţă hidraulică prin
regulatorul de debit al grupului de pompare, iar la o valoare mai mare, soluţia finală este alegerea unei pompe cu o
presiune mai mare.
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Iniţial, sistemul se calculează cu ţevi de cupru Ф18 х 1 (Ф22х1 pentru SS500) şi robineţi sferici cu diametrul
adecvat. În figurile de mai jos, se pot vedea căderile de presiune pentru cele mai folosite elemente şi ţevi de cupru:

Toate elementele sistemului trebuie să fie dimensionate pentru o presiune de pana in 6 bar şi o
о
о
temperatură normală de funcţionare de 110 С. (pentru scurt timp de pana în 220 С).
5.2.

Legarea panourilor solare.

Legarea hidraulică a unui rând de panouri solare, este recomandabil să se efectueze conform schemei
descrise mai jos. Situarea în acest mod a sondei termice, dă posibilitatea controlerului să pună în funcţiune sistemul
mai repede, prin urmare – o obţinere de energie solară mai mare, mai ales în sezonul de toamnă şi primăvară!
Numărul optim de legare a panourilor solare într-un rând este de 5 panouri. Nu legaţi în rând mai mult de 5 panouri
SP06 200 CS, deoarece există posibilitatea distribuirii termice incorecte între ele, de unde poate decurge şi
funcţionarea ineficace a grupului!
1. Sondă termică Pt1000;
2. Kit kompensator G1”;
3. Aerisitor automat;
4. Capac pentru deservirea
aerisitorului;
5. Robinet pentru golirea panourilor
pentru deservire;
6. Fiting 22- ¾”М;
7. Dop G3/4”
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о

La panouri se ataşează sondă termică Pt1000 care rezistă la temperaturi de până în 230 С! Respectaţi
adâncimea de ataşare a sondei termice!
Numărul maximal de panouri solare SP06 200 CS în rând, este de 5:

1
2
3
4
5
6
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Automatic airvent
Nipple ¾ “ – ½”
Cross fitting
Compression fitting
Nipple ¾ “ – ½”
Pocket for thermoprobe

Conexiunea a două sau mai multe panouri solare se realizează prin legătură flexibilă(conector flexibil). În
complet intră conectorii pentru montajul panourilor solare şi garniturile klinker.

5.3.

Construcţia şi montarea grupului de pompare.

În următoarele figuri sunt indicate grupurile de pompare oferite de TESY SRL, construcţia acestora şi locurile
de conexiune.
1 Mâner pentru blocarea ventilului de sens;
2 Manometru;
3 Buton pentru viteza pompei;
4 Corpusul părţii electrice a pompei;
5 niplu pentru cablu;
6 indicator de debit;
7 Ventil de siguranţă 6Bar;
8 Manometru;
9 Dop pentru umplere;
10 Pompă;
11 Dop pentru golire;
12 Furtun flexibil pentru vasul de expansiune;
13 Robinet pentru reglarea debitului;
14 Ventil pentru vasul de expansiune;
15 Clemă de montaj;
A - Intrare serpentină boiler;
B - Ieşire panou solar;
C - Legătură către vasul de expansiune.
Diferenţele la grupa de pompare cu 2 racorduri:
16 - mâner blocare ventil de sens;
17 - termometru;
18 - capac pentru aerisire;
19 - Aerisitor; А- Intrare serpentină boiler;
B – Ieşire panou solar;
D – Intrare panou solar;
Е – Ieşire serpentină boiler.
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Montarea pe perete: FlowBox Solar Single 8010
Staţia solară trebuie asamblată, instalată şi deservită, numai de către specialişti instruiţi şi autorizaţi în acest
scop. Cu acest produs poate opera numai personal instruit sub supravegherea unui specialist cu experienţă.
Producătorul poartă răspundere, numai cu respectarea condiţiilor de mai sus, conform dispoziţiilor legale. Toate
indicaţiile din prezenta instrucţiune, trebuie respectate la exploatarea staţiei solare, orice fel de alte moduri de
folosire a staţiei sunt inadmisibile. Producătorul nu poartă răspundere pentru daune provocate de folosirea incorectă
a staţiei solare. Din motive de securitate, sunt absolut interzise orice fel de modificări la staţia solară. Staţia se poate
repara numai de către un service autorizat de către producător. Piesele livrate împreună cu dispozitivul corespund
modelului respectiv şi sunt supuse modificărilor tehnice fără avertizare prealabilă.

- Se fac orificii în perete, în funcţie de schiţa de montaj.
- Se îndepărtează panoul de izolaţie frontal (stiropor) (5).
- Pe panoul inferior (1) se montează consola (6). Grupul din mesing se ataşează în consolă (6) şi se fixează
prin intermediul clemei din set.
- Cu şuruburi şi dibluri (2 şi 7), grupul de pompare se fixează pe perete.
- Se leagă grupul de protecţie (3) (livrat separat) la ieşirea grupului de pompare (4), folosind un holender de
legătură G 3/4”. Setul conţine şi garnitură klinker. Putere de strângere 35Nm.
- Pe grupul de siguranţă se află ventilul de siguranţă (6 Bar). Montarea acestuia este obligatorie din punct
de vedere al securităţii! Folosiţi numai tipul oferit de TESY SRL! Ventilul funcţionează în condiţii speciale
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о

– amestec de propilenglicol, temperatura pana în 200 С.
- Se montează consola pentru ataşarea vasului de expansiune( poz.15) în părţile laterale ale
modulului.Vasul de expansiune se ataşează la sistem prin intermediul ventilului consolei (poz.14). Acest
ventil dă posibilitatea deservirii vasului de expansiune, fără a se impune golirea sistemului.
- Dacă nu se montează vasul de expansiune, acest lucru poate duce la defecţiuni ireversibile pentru sistem!

-

Montajul ţevilor din sistem la grupul de pompare.
Tăiaţi ţevile din cupru sub unghi drept, de preferat cu instrument pentru tăierea ţevilor, după care curăţiţi locul
de tăiere.
Ataşaţi piuliţa la inelul de fixare pe ţeavă, după care şi inelul de compresie.
Ataşaţi ţeava cu inelul de fixare la conexiunea grupului şi apăsaţi bine.
Strângeţi cu mâna piuliţa inelului de fixare.
La strângere folosiţi o cheie fixă. Fiţi atenţi să nu vătămaţi staţia şi să nu vă răniţi. Putere de strângere: 35 Nm.
5.4.

Vas de expansiune.

Montarea unui vas de expansiune este obligatorie, iar volumul acestuia trebuie să corespundă cantităţii
totale a agentului termic din întregul sistem, presiunea de umplere, presiunea la deschiderea ventilului de siguranţă
şi temperaturilor extreme de funcţionare. La o presiune iniţială la umplere recomandată de noi, de 2,5 bar, volumul
vaselor de expansiune, este după cum urmează:
VS 12
VS 18
VS 24

Până în 50 l. agent termic în sistem.
Până în 85 l. agent termic în sistem.
Până în 120 l. agent termic în sistem.

La o umplere iniţială de 3 bar, vasele de expansiune, sunt după cum urmează:
VS 18
Până în 50 l. agent termic în sistem.
VS 24
Până în 85 l. agent termic în sistem.
VS 35
Până în 120 l. agent termic în sistem.

Page 16 of 28

Vasul de expansiune se fixează pe perete cu ajutorul consolei, conectorului flexibil şi a unui ventil automat,
ce uşurează deservirea vasului fără a se goli sistemul solar.

5.5.
Montarea aerisitorului.
Aerisitorul automat se instalează în punctul cel mai înalt al sistemului, vertical. Instalarea incorectă a acestuia, duce
la imposibilitate de funcţionare a sistemului sau funcţionare proastă. Folosiţi numai aerisitor
recomandat sau livrat de TESY SRL. Aerisitorul pentru sistemul solar este rezistent la
о
temperaturi mari (160 С) şi la amestecuri de propilenglicol. Pentru o deservire uşoară,
este recomandabil să se monteze împreună cu un ventil special.
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5.6.

Legarea la boiler
R- recirculaţie Rp ¾”;
ТS1- senzor de temperatură Rp ¾”;
ТS2- senzor de temperatură Rp ¾”;
ЕЕ(HE)- intrare rezistenţă electrică Rp ½”;
Т- intrare termometru Rp ½”;
TR- intrare termostat Rp ½”;
CW(I)- intrare apă rece Rp1”;
OS1- ieşire schimbător de căldură 1 Rp1”;
OS2- ieşire schimbător de căldură 2 Rp1”;
HW(H)- ieşire apă caldă menajeră Rp1”;
IS2(M)- ieşire schimbător de căldură 2 Rp1”;
IS1(M)- ieşire schimbător de căldură 1 Rp1”;

R- recirculaţie Rp ¾”;
ТS- senzor de temperatură Rp ¾”;
ЕЕ(HE)- intrare rezistenţă electrică Rp ½”;
Т- intrare termometru Rp ½”;
TR- intrare termostat Rp ½”;
CW(I)- intrare apă rece Rp1”;
OS1- ieşire schimbător de căldură 1 Rp1”;
HW(H)- ieşire apă caldă menajeră Rp1”;
IS1(M)- ieşire schimbător de căldură 1 Rp1”;
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6.

CONEXIUNI ELECTRICE.

6.1. Montarea şi legarea comenzii electronice.
Respectaţi cu stricteţe normativele naţionale şi europene referitoare la securitatea electrică( EN603351/prEN50165) !
Verificaţi legăturile electrice înainte de activare!
O conexiune greşită poate defecta dispozitivul sau provoca o funcţionare incorectă!
Conexiunea sistemului de comandă să se efectueze numai în lipsa tensiunii !
Să se monteze în apropierea unei surse de apă curgătoare!
Să nu se monteze în imediata apropiere de cabluri de semnal şi de putere!
Să se efectueze pământare de protecţie!
Montaj
Pentru a monta comanda pe perete, este necesar să îndepărtaţi capacul de protecţie, prin desfacerea cu o
şurubelniţă a şurubului de fixare şi să scoateţi cu atenţie panoul pătrat frontal (Fig.1). După ce aţi îndepărtat panoul
frontal, este necesar să opriţi cu atenţie conectorul cu cablu ce se află pe panoul frontal.
Montaţi baza pe perete cu ajutorul elementelor de fixare adecvate, după cum este arătat în Fig.2.

Fig.1

Fig.2

Legarea electrică.
Conexiunile electrice ale modulului electronic se efectuează
prin borne, conform Fig.3.
L - Linie (Fază);
N – Conductor neutral (Nulă);
Т1,Т2- Borne de pământare;
S1,S2,S3,S4,S5,S6 – intrare pentru senzorii de temperatură;
U1, U2- ieşiri (de triac; control de fază);
U3 – ieşire releu (deschis normal).;
COM – legătură cu panoul frontal;
FLUX – intrare pentru debitmetru;
Fig.3
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6.2. Legarea senzorilor – executaţi conexiunile electrice conform Fig.4.

Fig.4
Senzorul PT1000 trebuie să fie montat la ieşirea hidraulică a panoului solar şi legat electric la poziţia S1 a
modulului electronic.
Senzorul PT1000 este marcat pe cablu cu eticheta “PT1000”.
6.3. Scheme electrice pentru legarea rezistenţelor şi regulatoarelor termice.

-

Instrucţii pentru montarea componentei electrice model MB3000 OWR1 B:
Legarea la reţeaua electrică se efectuează cu circuit electric separat, asigurat cu buşon 16A. Rezistenţa trebuie să
fie legată la priză cu pământare corect efectuată.
Variante pentru montarea rezistenţei:
Se montează la mufa încălzitorului de apă marcat cu ”HE” sau „ЕЕ”. Înşurubaţi mufa-niplu din set la mufa boilerului
marcată cu ”HE” sau „ЕЕ”.
Montaţi rezistenţa; şnurul întotdeauna să fie direcţionat către duşumea.
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Se montează şi la flanşa laterală a boilerului.
În acest scop îndepărtaţi capacul plastic (6),
deşurubaţi piuliţa (3) a flanşei. Montaţi flanşa (2)
cu mufa sudată şi garnitura de cauciuc (1), care
sunt livrate în setul rezistenţei. Folosiţi şablonul livrat
pentru a face un orificiu în capacul de plastic (6) şi izolaţia
din poliuretan uşor (5). Montaţi capacul de plastic în complet
cu izolaţia.
Montaţi rezistenţa; şnurul întotdeauna să fie direcţionat
către duşumea.
Funcţionarea rezistenţei
Rezistenţa are termoregulator care menţine automat temperatura din boiler.
Temperatura se reglează de la butonul de pe panoul de comandă.

Prin rotire în direcţia “+” (MAX) măriţi temperatura setată.
Prin rotire în direcţia “-“ (MIN) reduceţi temperatura setată.
Indicator luminos: când luminează – rezistenţa este pornită;
nu luminează – rezistenţa este oprită.
Protecţia la supraîncălzire.
Dispozitivul are termostat pentru protecţia la supraîncălzire a apei, care
deconectează de la reţea rezistenţa atunci când temperatura atinge valori foarte
mari.
Atenţie! Termostatul trebuie să fie reparat de către tehnicianul calificat care
asigură deservirea tehnică a dispozitivului.
- Termostatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de alimentare.
- Rotiţi butonul în direcţia “-“ (MIN) până când se aude un ţăcănit, iar orificiile indicate în figură coincid, în aşa fel
încât protecţia să fie restabilită.
- Folosiţi o şurubelniţă sau alt mijloc (cu diametru de 2 mm) pentru a apăsa butonul protecţiei până când auziţi un
ţăcănit.
- Rotiţi butonul în direcţia “+” (MAX) pentru a seta temperatura de încălzire.
Instrucţii de montare a kitului electric 4500 W şi 6000 W.
Rezistenţa electrică se poziţionează în mijlocul dispozitivului sau în partea de jos a acestuia, prin intermediul flanşei.
Variante de montare:
Rezistenţa (1) se montează pe mufa marcată cu “НЕ” sau “EE” sudată pe vasul de apă.
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Montajul rezistenţei pe flanşă care se află lateral pe boiler.
Îndepărtaţi capacul de plastic lateral (6);
Deşurubaţi piuliţele flanşei(4);
Montaţi flanşa cu mufa sudată (3) şi garnitura de cauciuc (2), care sunt livrate în kit.
Folosiţi şablonul din kit pentru a face orificiile în capacul de plastic (6) şi izolaţia din poliuretan moale(5).
Montaţi capacul de plastic (6) împreună cu izolaţia (5);
Montaţi rezistenţa (7) la mufa flanşei.

6.4. Scheme pentru legarea rezistenţelor electrice şi termoregulatorului.
Scheme de legare – monofazată şi trifazată.

S – dispozitiv pentru deconectarea de la reţeaua de alimentare, ce asigură deconectarea tuturor polilor în condiţiile
unei supratensiuni de categoria III; К1 – contactor 1; К2 – contactor 2; Tr – comandă combinată; R – rezistenţă;
Atenţie! Este obligatorie pământarea corpusului rezistenţei. legaţi conductorul de protecţie la clema marcată
cu semnul F.
Niciodată nu legaţi comanda combinată direct la rezistenţă.
Înainte de a conecta la tensiunea de alimentare, asiguraţi-vă că dispozitivul este plin cu apă.
Setarea temperaturii.
Această funcţie permite setarea temperaturii dorite, de la butonul comenzii
combinate a temperaturii.
Protecţia temperaturii.
Termostatul de protecţie deconectează rezistenţa de
la reţeaua electrică, când temperatura ajunge la valori foarte mari.
Atenţie! Termostatul trebuie să fie reparat de către tehnicianul
calificat care asigură deservirea tehnică a dispozitivului.
-

Deconectaţi alimentarea;
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-

Termostatul trebuie să ajungă la temperatura camerei;
Apăsaţi butonul termostatului (B) până când se aude un ţăcănit;
Înainte de a conecta la tensiunea de alimentare, asiguraţi-vă că dispozitivul este plin cu apă.



Instrucţii de montaj a două rezistenţe în combinaţie.
3000W+6000W; 4500W+4500W; 4500W+6000W; 6000W+6000W.
Atenţie! În tabelul de mai jos sunt indicate combinaţiile admisibile dintre rezistenţe şi volumul boilerelor de
mare capacitate:

Schemă electrică
Alimentare trifazică – legare de tip Y
Unde:
S – dispozitiv pentru deconectarea de la reţeaua
de alimentare, ce asigură deconectarea tuturor polilor
în condiţiile unei supratensiuni de categoria III;
К1 – contactor 1;
К2 – contactor 2;
Tr – comandă combinată;
R1 şi R2 – rezistenţe;
Atenţie! Este obligatorie pământarea corpusului rezistenţei. legaţi conductorul de protecţie la clema marcată
cu semnul F.
Niciodată nu legaţi comanda combinată direct la rezistenţă.
Înainte de a conecta la tensiunea de alimentare, asiguraţi-vă că dispozitivul este plin cu apă.
Setarea temperaturii.
Această setare termite reglarea
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-

temperaturii dorite de la butonul comenzii combinate a temperaturii.
Protecţia temperaturii.
Termostatul de protecţie deconectează rezistenţa de
la reţeaua electrică, când temperatura ajunge la valori foarte mari.
Atenţie! Termostatul trebuie să fie reparat de către tehnicianul
calificat care asigură deservirea tehnică a dispozitivului.
- Deconectaţi alimentarea;
Termostatul trebuie să ajungă la temperatura camerei;
Apăsaţi butonul termostatului (B) până când se aude un ţăcănit;
Înainte de a conecta la tensiunea de alimentare, asiguraţi-vă că dispozitivul este plin cu apă.
7. INTRODUCEREA ÎN EXPLOATARE.
7.1. Umplerea sistemului.
Dacă sistemul se foloseşte în toate sezoanele, este recomandabil ca agent termic să
se folosească amestecul de apă şi propilenglicol. Niciodată nu folosiţi amestecuri de
etilenglicol sau antigel pentru automobile. Etilenglicolul este dăunător sănătăţii
dumneavoastră.
Folosiţi agenţi termici livraţi sau recomandaţi de TESY SRL.
Dacă se foloseşte amestec de apă şi propilenglicol, se recomandă în amestec să se
adauge inhibitori de coroziune. Acest lucru nu este valabil pentru amestecurile finite pentru
sistemele solare, în care aceşti inhibitori sunt adăugaţi în prealabil!

Acţiunile de coroziune ale agenţilor termici pentru sistemele solare în gr./m.p.
о
Testele corespund ASTMD 1384 (336ore, 88 С, 6 l/ore aer)
Amestec special pentru
Amestec de apă şi
sisteme solare în
Apă potabilă cu tărie
propilenglicol în
о
concentraţie 1:2 cu
14 dH fără adaos de
concentraţie1:2 fără
adaos de inhibatori de
inhibatori
adaos de inhibatori
coroziune
Oţel
-0,5
-225
-76
Fontă
-1
-92
-192
Cupru
-0,5
-1,2
-1,0
Mesing
-0,8
-2,5
-1,0
Aluminiu
-2,4
-68
-32
Aliaj moale
-2,3
-136
-11
(LSn33Pb)
Dependenţa de punctul de îngheţare a concentraţiei de propilenglicol în amestec, este indicată în figura de
mai jos. În condiţiile noastre de climă, este recomandabil să se folosească un amestec de 35 – 40%. O concentraţie
mai mare reduce parametrii termodinamici ai sistemului solar.
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7.2. Setarea debitului
Grupul de siguranţă este dotat cu o clapetă de umplere mică cu bilă, spălarea şi drenarea sistemului (fig.2,
poz.11 sau 9). Umpleţi sistemul până când manometrul (fig.2 poz.8) indică 2,5 bar. Aerisitorul trebuie să fie deschis.
Pentru o umplere mai uşoară, se recomandă clapetele de sens să fie deschise (fig.2, poz.1). Ele se deschid prin
rotirea robinetului sferic la 45°. Pentru funcţionarea normală a sistemului, robinetul sferic trebuie să fie deschis în
totalitate (poz.1 din următoarea figură).
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Procedura este aceeaşi şi la grupul de pompare cu 2 racorduri!
-

Setaţi pompa la nivelul 3 de funcţionare. Îndepărtaţi modulaţia – vezi capitolul setarea controlerului.
Asiguraţi-vă că sistemul este aerisit în totalitate!
Verificaţi debitul. Dacă este exagerat de mare, reglaţi pompa la un nivel mai mic.
Reglarea fină a pompei se efectuează de la droselul de reglare (fig.2, poz.13), cu ajutorul unei chei imbus SW 4.

Reglaţi debitul în funcţie de sistemul respectiv: pentru un panou solar SP06 200 ASL – 2,2 l/min. Pentru un panou
solar SP06 250 ASL – 2.8 l/min. Exactitatea indicelor: WattFlow - ±10% faţă de cele citite.
- Setaţi din nou modulaţia pompei.
Presiunea şi temperatura trebuie menţinute în graniţele indicate în diagramă. Evitaţi temperaturi de
funcţionare neîntreruptă de peste 100°С.
În următoarele două figuri sunt indicate căderile de presiune ale pompei respective.
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7.3 Setarea controlerului diferenţial.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mai întâi, vă rugăm să faceţi cunoştinţă cu instrucţiile de funcţionare ale controlerului diferenţial ELIOS!
Intraţi în <Expert Menu>, prin introducerea parolei 1234;
Intraţi în <SET SYSTEM> şi introduceţi numărul de sistem 1;
În <SET SYSTEM>, <TYPE S1> pentru senzorul S1 setaţi “=PT1000”;
În <SET SYSTEM>, <TYPE S2> pentru senzorul S2 setaţi “=NTC”;
o
În <SET SYSTEM>, <DT1 ON> setaţi Т, la care pompa să fie activată = 6 C;
o
În <SET SYSTEM>, <DT1 OFF> setaţi Т, la care pompa să fie dezactivată = 4 C;

7. În <SET SYSTEM>, <DT1 MOD> setaţi Т, la care pompa să înceapă să „moduleze”, adică: când Т începe să
o
mărească turaţiile = 8 C;
o
8. În <SET SYSTEM>, <DT1 +5%> setaţi = 2 C . Asta înseamnă Т la care puterea de circulaţie a pompei se va mări
cu 5%.
o
о
9. În <SET SYSTEM>, < ST1 MAX > setaţi temperatura boilerului = 60 C (recomandabil 80 С);
о
о
10. În <SET SYSTEM>, < ST1 LIM > setaţi temperatura de oprire a pompei = 85 С (recomandabil 90 С);
о
11.
În <SET SYSTEM>, < T MAX C1 > setaţi temperatura maximală a panoului solar = 120 С – la depăşirea
acestei temperaturi pompa funcţionează pentru a nu atinge valoarea TC1 LIM; chiar şi dacă ST1a depăşit ST1 MAX.
Pompa se opreşte la ST1 LIM! COOL C1 – ON/OFF – activează funcţia.
о
12.
În <SET SYSTEM>, < LIMIT C1 > setaţi temperatura maximală a panoului solar = 140 С. La atingerea
acesteia, pompa se opreşte şi pe display apare mesajul de supraîncălzire.
13.
În <SET SYSTEM>, < T MIN C1 > setaţi temperatura minimală a colectorului – protejează împotriva pornirii
instantanee a sistemului. COOL C1 – ON/OFF – activează funcţia;
14.
În <SET SYSTEM>, < T NFR C1 > setaţi temperatura de pornire a pompei, în scopul protejării de îngheţ =
о
4 С. NFR C1 – ON/OFF – activează funcţia ;
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La punerea în funcţionare iniţială şi setarea sistemului, dumneavoastră puteţi activa/ dezactiva pompa de circulaţie.
Pentru acest lucru, de la <OPM P1> în meniul <SET SYSTEM>, după cum urmează:
<OPM P1> = ON - porniţi pompa de circulaţie la puterea maximă;
<OPM P1> = OFF - opriţi pompa de circulaţie;
<OPM P1> = AUTO - pompa se comandă de către controlerul diferenţial;
Pentru funcţionarea normală a sistemului este necesar parametrul <OPM P1> = AUTO !!!
IMPORTANT!
Funcţia împotriva îngheţării este auxiliară – ea va funcţiona integral numai dacă boilerul se încălzeşte în
permanenţă! Se recomandă sistemul să fie umplut cu un fluid care nu îngheaţă, decât să se menţină boilerul cald;
de-aici şi pierderile aferente!
Valorile sunt setate prealabil şi se pot modifica după dorinţa instalatorului!
VANĂ DE AMESTEC TERMOSTATICĂ. OPŢIUNE PENTRU SISTEMUL SOLAR DE PREPARARE A
APEI CALDE MENAJERE.
Pentru protejarea împotriva arderilor şi pentru un conform crescut al apei calde, se
recomandă montarea unei vane de amestec termostatice:
о

Diapazon de reglare: 30 – 65 С
о
Temperatura maximă a apei din vană: 110 С
Debitul presiunii 3 bar: 63l./min.

CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro

Page 28 of 28

