
PREMISE: 
Captatorul CSV este conform cu norma EN 12975 și cu eticheta de 
calitate Solar Keymark. Instalarea kit-ului trebuie să fie efectuată în 
concordanță cu regulile în vigoare, corespunzător cu ininstrucțiunile 
producătorului  și de către personal calificat, care are competențe tehnice 
în domeniu, așa cum cer legile și normele în vigoare. 
  
Toate componentele necesare racordării gidraulice, fixării pe acoperiș, 
fixării pe sol și încărcării circuitului pot fi găsite în catalogul “Soluții solare 
Immergas”. 
 

PRECAUȚII LA INSTALARE 

- Înainte de a pune în funcțiune sistemul, captatorul solar trebuie să fie 
acoperit, protejând astfel elementul absorbant de supraîncălziri și 
operatorul de eventuale arsuri. Sistemul trebuie încărcat numai atunci 
când sistemul hidraulic al captatorului este instalat și nu trebuie fi pus în 
funcțiune până când nu există posibilitatea descărcării termice a 
captatorului solar. 
- Captatorul poate fi poziționat în funcție de condițiile acoperișului (plat 
sau înclinat) sau poate fi instalat pe o structură reglabilă. Captatorul nu 
trebuie poziționat în nici un caz cu fața din sticlă îndreptată în jos, 
deoarece acest fapt va determina funcționarea defectuoasă a acetuia și 
avarii. 
- Atenție să nu forțați sau să supuneți racordurile unui solicitări excesive, 
pentru a preveni deteriorarea lor și a părților interne ale captatorului. 
- Mai mult, folosiți întotdeauna mânuși de protecție în timpul manipulării și 
nu transportați captatorul ținându-l de racorduri. 
 

N.B.: este obligatoriu să folosiți antigelul recomandat de producător. În 
cazul greșelilor de instalare, utilizare sau întreținere datorate neaplicării 
regulamentelor tehnice în vigoare, standardelor și instrucțiunilor cuprinse 
în acest manual (sau furnizate de producător), producătorul este exonerat 
de orice răspundere contractuală sau necontractuală și garanția se pierde  
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CAPTATOR SOLAR CU TUBURI VIDATE CSV 



DIMENSIUNILE PRINCIPALE 

SCHEMA HIDRAULICĂ 

 

 

RACORDĂRILE 

N.B.: se pot racorda în serie maximum 5 captatoare 
 

GRAFICUL PIERDERILOR DE SARCINĂ 

        A  =  pierderea de sarcină 
         B  =  debitul 
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DATELE TEHNICE 

 

Denumire  Captator cu tuburi 
vidate 

Dimensiuni mm 1005 x 1930 x 122 
Masa captatorului (gol) kg 33 
Conductele din interiorul captatorului  9 x Ø 6 x 0,5 x 3560 

2 x Ø 15 x 1 x 1070 
1 x Ø 15 x 1 x 1110 

Diametrul racordurilor mm Ø 15 
Volumul l 1,06 
Carcasa  aluminiu 
Sticla  borosilicat (gr. 3,3 

mm) 
Materialul izolant  camera vidată 
Elementul absorbant  azotat de aluminiu 
Aria brută a captatorului m2 2.14 
Aria de absorbție a captatorului m2 1.92 
Temperatura maximă de stagnare 
(gol) 

oC 295 

Eficiența optică (cf. EN 12975) η 0,568 
a1 ref. la aria deschiderii captatorului W / 

m2K 
1,24 

a2 ref. la aria deschiderii captatorului W / 
m2K2 

0,0038 

Presiunea maximă de funcționare bar 10 
Debitul mediu l/min 1,2 

 


