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Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavo-
jaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos
materialinės žalos ar žalos
aplinkai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu
„nuoroda“, pateikiama papildoma
informacija.

Paskirtis

Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems
specialistams.
& Dujų instaliacijos darbus gali atlikti
tik atsakingos dujų tiekimo įmonės
įgaliotas kvalifikuotas specialistas.

& Elektros įrangos darbus gali atlikti
tik profesionalus elektrikas.

Reikalavimai

Dirbdami laikykitės
& įstatyminių nelaimingų atsitikimų
prevencijos reikalavimų,

& įstatyminių aplinkosaugos reikala-
vimų,

& profesinių sąjungų taisyklių,
& atitinkamų DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF ir VDE darbo saugos taisyklių.

Darbai su įrenginiu

& Išjunkite įtampą sistemoje (pvz.,
atskiru saugos išjungikliu arba
pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite,
ar įtampos tikrai nėra.

& Sistemą apsaugokite, kad nebūtų
įjungta vėl.

& Jei kurui vartojamos dujos, užsukite
dujų uždaromąjį čiaupą ir apsaugo-
kite, kad jis nebūtų atsuktas netyčia.

Saugumo nuorodos
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Ploto poreikis

Tipas SV
3000 mm aukščio ir 2100 mm
pločio + 1080 mm kiekvienam toles-
niam kolektoriui
Tipas SH
1700 mm aukščio ir 3400 mm
pločio + 2400 mm kiekvienam toles-
niam kolektoriui
Statant naujai, šį plotą palikti laisvą.
Jei stogas jau uždengtas, ten nuimti
stogo dangą.

Kad nebūtų apgadinta kraigo stogo
danga ir užtikrintas nepriekaištingas
pastogės vėdinimas, kraigo pusėje
palikti pakankamai laisvos vietos.
Jeigu tarp kolektorių ir stogo kraigo
atstumas didesnis, virš kolektorių
sumontuoti sniego sulaikymo tvorelę.
Kolektoriams tikrinti ir techniškai
aptarnauti ties jais reikia numatyti
stogo liuką.

Saulės kolektorių įrangos potencialų išlyginimas ir žaibo-
sauga

Saulės kolektorių apytakos rato
vamzdžių sistemą apatinėje pastato
dalyje reikia prijungti pagal VDE lai-
džiai elektrai.

Kolektorių įrangą prie jau esamos
arba naujai įrengiamos žaibosaugos
sistemos prijungti arba vietinį poten-
cialų išlyginimą sukurti gali, laikyda-
miesi vietinių sąlygų, tik autorizuoti
specialistai.

Pasiruošimas montažui
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Konstrukcinių dalių apžvalga

Tipas a mm b mm c mm d mm e mm
SV1 2829 1546 1383 1076 1078
SH1 1505 884 721 2394 2396

1 Stoginiai rėmai, kairė šoninė dalis
2 Stoginiai rėmai, apatinė vidurinė

dalis
3 Stoginiai rėmai, viršutinė vidurinė

dalis
4 Stoginiai rėmai, dešinė šoninė

dalis
5 Montažinė trinka, 30 x 50 x

2600 mm
6 Pleištinė juostelė

39 x 120 x 1200/2400 mm

7 Vinis
8 Laikomoji plokštelė
9 Tvirtinimo kampainis
qP Cinkuotas drožlių plokštės varž-

tas su įleidžiama galvute (Spax‐s)
4 x 30 mm

qQ Butilo juosta
qW Dengiamoji juostelė
qE Stoginis sraigtas, 4,5 x 45 mm
qR Stoginis sraigtas, 4,5 x 35 mm
qT Skečiamasis kamštis

Banguotųjų čerpių stogo danga

5

5
5
7
2
9
2
5
LT



qZ Pleištinė sandarinimo juosta
qU Veržiamoji kaladė

qI Poveržlė
qO Šešiabriaunė veržlė

Kolektorių lauko priedai
wW Jungiamasis vamzdis
Prijungimo komplektas:
wE Jungiamasis vamzdis (ilgas)
wR Jungiamasis vamzdis (trumpas)
wT Kamštis
wZ Profilinė apkaba
wU Srieginis sujungimas su suveržia-

maisiais žiedais (kampas 90 °),
7 22 mm

wI Atraminė mova

Saulės kolektorių įrangos sistemos
priedai
Panardinamų gilzių komplektas:
wI Atraminė mova
wO Srieginis sujungimas su veržia-

maisiais žiedais
(trišakis),7 22 mm

eP Panardinimo gilzė
eQ Srieginė apsaugos nuo tempimo

jungtis
eW Šilumos izoliacija

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Nuoroda
Matmenį x išmatuoti ant stogo.

A Kolektorius
B Stoginiai rėmai
C Esami grebėstai
D Montažinės trinkos
E Viršutinė rėmų briauna = viršutinė

montažinės trinkos briauna

F Užsakovo įrengiamas papildomas
grebėstas,
tik tada, jei nereikia trumpinti čer-
pių

G Pleištinė juostelė
H Valcuoto švino lakštas, turi būti

tolygiai prigludęs tarp stoginių
rėmų ir čerpių eilės (vandens
nutekėjimas)

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Tipas f mm g mm h mm k mm
SV 2380 1439 2541 2748
SH 1056 778 1217 1424

Stoginių rėmų sumontavimas

Tipas g mm h mm k mm
SV 1439 2541 2748
SH 778 1217 1424

1. Nuimkite nuo stoginių rėmų
apsauginę plėvę.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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2. Visu stoginių rėmų pločiu prikal-
kite montažines trinkas ir pleištinę
juostelę.

Nuoroda
Šonuose juostelės turi būti per
250 mm platesnės už vėliau mon-
tuojamus stoginius rėmus (žr.
paveikslą 10 psl.).

A Pjovimo kraštas
B Kairė šoninė dalis
C Dešinė šoninė dalis

3. Čerpių dangai ant viršutinės mon-
tažinės trinkos matmenį x pasižy-
mėti taip, kad čerpės būtų
prigludusios prie kairės ir dešinės
šoninės dalies.

Nuoroda
Jei čerpes reikia pjauti, matmenį x
pareguliuoti taip, kad čerpė būtų
pjaunama prieš bangą.

Tipas x mm
Kolektorių skaičius
1 2 3 4 5 6 8 10

SV 1382 2466 3550 4634 5718 6802 8970 11138
SH 2706 5114 7523 9931 12340 14748 19564 24380

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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4. Priglauskite kairę šoninę dalį prie
viršutinės montažinės trinkos
briaunos.

5. Laikinai uždėkite dvi čerpes ir
pakiškite kairę šoninę dalį po čer-
pėmis iki didžiojo įlinkio aukštyn.
Išlyginkite, kad šoninė dalis būtų
tiksliai horizontaliai.

Nuoroda
Nelipkite ant stoginių rėmų.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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6. Prisukite kairę šoninę dalį laiko-
mąja plokštele toje vietoje, kur
vėliau bus klijuojama pleištinė
sandarinimo juosta (žr. taip pat ir
paveikslą 16 psl.).

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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7. Prisukite šoninės laikomąsias
plokšteles.

Nuoroda
Tipui SV iš viso po 4 laikomąsias
plokšteles kiekvienai šoninei
daliai, tipui SH iš viso po 3 laiko-
mąsias plokšteles kiekvienai
šoninei daliai.

8. Apatinę vidurinę dalį uždėkite
taip, kad prie šoninės dalies esan-
tys kamščiai liestųsi prie vidurinės
dalies.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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9. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

10. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius (tipui SH 2 kam-
painius šalia vienas kito).

11. Užklijuokite butilo juostą.

A Apspaudimai

12. Pridėkite viršutinę vidurinę dalį
prie apatinės dalies apspaudimų.

13. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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14. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius (tipui SH 2 kam-
painius šalia vienas kito).

15. Butilo juostos srityje prispauskite
viršutinę vidurinę dalį.

16. Laikomąja plokštele viršuje prisu-
kite vidurinį skydą.

17. Virš šoninių ir vidurinių dalių pri-
sukite dengiamąją juostelę.

18. Užklijuokite skečiamuosius kamš-
čius.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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19. Sumontuokite kitas vidurines
dalis.

20. Taip pat kaip kairę, prisukite ir
dešinę šoninę dalį.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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A Valcuoto švino lakštas

21. Ties išoriniu stoginių rėmų lauko
kraštu priklijuokite pleištinę san-
darinimo juostą.
& Sandūros briaunos negali būti
kampuose.

& Vertikalioji juostos pusė turi būti
nukreipta į vidų.

& Juostą maždaug 100 iki 150 mm
užklijuokite ant valcuoto švino
lakšto.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Kolektorių montavimas

& Pirmo ir paskutinio kolektoriaus pusė su specifikacijų lentele privalo būti iš
išorės.

& Jeigu kolektorius tik vienas, vamzdinės jungtys turi būti priešingoje pusėje,
nei specifikacijų lentelė.

1. Uždėkite kolektorių ant tvirtinimo
kampainių ir tolygiai prispauskite.

2. Prisukite kolektorių prie tvirtinimo
kampainių veržiamosiomis kaladė-
mis.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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3. ! Dėmesio
Jungiamieji vamzdžiai turi
būti visiškai neapgadinti.
Visas kištukines jungtis
(sandarinimas žiedinėmis
tarpinėmis) kolektoriuose
tepti tik prijungimo kom-
plekte esančiu specialiuoju
tirštuoju tepalu.

Įstatykite jungiamuosius vamz-
džius į paduodamąsias ir grįžtamą-
sias jungtis.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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A Specifikacijų lentelė

4. Sekantį kolektorių uždėkite taip,
kad jungiamieji vamzdžiai būtų
įleisti į skersmens išplėtimus.
Pritvirtinkite kolektorių, kaip nuro-
dyta punktuose 1 ir 2.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Stogo uždengimas

1. Priderinkite valcuoto švino lakšto
kontūrą prie stogo čerpių kontūro ir
ties abejomis šoninėmis dalimis
užlenkite į išorę ir ant apatinės čer-
pių eilės.

2. Šiek tiek kilstelėkite valcuotą švino
lakštą, nutraukite nuo butilo juostos
popierių ir lakštą prispauskite.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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3. Uždėkite banguotąsias čerpes,
dėdami pleištinę sandarinimo
juostą šiek tiek spauskite link
kolektoriaus.
Jei reikia, čerpes atitinkamai
supjaukite arba naudokite pusines
čerpes (atkreipkite dėmesį į nuo-
rodą 9 psl.).

Nuoroda
Čerpės galąA, kuris dedasi ties
skardos kraštu, numušti arba nušli-
fuoti.

Toliau kaip aprašyta skyriuje „Prijun-
gimo komplekto ir kolektorių tempera-
tūros jutiklio montavimas“.

Banguotųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Konstrukcinių dalių apžvalga

1 Stoginiai rėmai, kairė šoninė dalis
2 Stoginiai rėmai, apatinė vidurinė

dalis
3 Stoginiai rėmai, viršutinė vidurinė

dalis
4 Stoginiai rėmai, dešinė šoninė

dalis
8 Laikomoji plokštelė
9 Tvirtinimo kampainis
qP Cinkuotas drožlių plokštės varž-

tas su įleidžiama galvute (Spax‐s)
4 x 30 mm

qQ Butilo juosta
qW Dengiamoji juostelė
qE Stoginis sraigtas, 4,5 x 45 mm
qR Stoginis sraigtas, 4,5 x 35 mm
qT Skečiamasis kamštis
qZ Pleištinė sandarinimo juosta
qU Veržiamoji kaladė
qI Poveržlė
qO Šešiabriaunė veržlė

Skalūno stogo danga
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Kolektorių lauko priedai
wW Jungiamasis vamzdis
Prijungimo komplektas:
wE Jungiamasis vamzdis (ilgas)
wR Jungiamasis vamzdis (trumpas)
wT Kamštis
wZ Profilinė apkaba
wU Srieginis sujungimas su suveržia-

maisiais žiedais (kampas 90 °),
7 22 mm

wI Atraminė mova

Saulės kolektorių įrangos sistemos
priedai
Panardinamų gilzių komplektas:
wI Atraminė mova
wO Srieginis sujungimas su veržia-

maisiais žiedais
(trišakis),7 22 mm

eP Panardinimo gilzė
eQ Srieginė apsaugos nuo tempimo

jungtis
eW Šilumos izoliacija

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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A Valcuoto švino lakštas, turi būti
tolygiai prigludęs tarp stoginių
rėmų ir skalūno (vandens nutekė-
jimas)

B Stoginiai rėmai
C Kolektorius

Stoginių rėmų sumontavimas

1. Nuimkite nuo stoginių rėmų
apsauginę plėvę.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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2. Gulsčiuku išlyginkite kairę šoninę
dalį ir prisukite viršuje laikomąja
plokštele toje vietoje, kur vėliau
bus klijuojama pleištinė sandari-
nimo juosta (žr. taip pat ir
paveikslą 30 psl.).

Nuoroda
Nelipkite ant stoginių rėmų.

3. Prisukite šoninės laikomąsias
plokšteles.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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4. Apatinę vidurinę dalį uždėkite
taip, kad prie šoninės dalies esan-
tys kamščiai liestųsi prie vidurinės
dalies.

5. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

6. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius.

7. Užklijuokite butilo juostą.

Skalūno stogo danga (tęsinys)

26

5
5
7
2
9
2
5
LT



A Apspaudimai

8. Pridėkite viršutinę vidurinę dalį
prie apatinės dalies apspaudimų.

9. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

10. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius.

11. Butilo juostos srityje prispauskite
viršutinę vidurinę dalį.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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12. Laikomąja plokštele viršuje prisu-
kite vidurinį skydą.

13. Virš šoninių ir vidurinių dalių pri-
sukite dengiamąją juostelę.

14. Užklijuokite skečiamuosius kamš-
čius.

15. Sumontuokite kitas vidurines
dalis.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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16. Taip pat kaip kairę, prisukite ir
dešinę šoninę dalį.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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A Valcuoto švino lakštas

17. Ties išoriniu stoginių rėmų lauko
kraštu priklijuokite pleištinę san-
darinimo juostą.
& Sandūros briaunos negali būti
kampuose.

& Vertikalioji juostos pusė turi būti
nukreipta į vidų.

& Juostą maždaug 100 iki 150 mm
užklijuokite ant valcuoto švino
lakšto.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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Kolektorių montavimas

& Pirmo ir paskutinio kolektoriaus pusė su specifikacijų lentele privalo būti iš
išorės.

& Jeigu kolektorius tik vienas, vamzdinės jungtys turi būti priešingoje pusėje,
nei specifikacijų lentelė.

1. Uždėkite kolektorių ant tvirtinimo
kampainių ir tolygiai prispauskite.

2. Prisukite kolektorių prie tvirtinimo
kampainių veržiamosiomis kaladė-
mis.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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3. ! Dėmesio
Jungiamieji vamzdžiai turi
būti visiškai neapgadinti.
Visas kištukines jungtis
(sandarinimas žiedinėmis
tarpinėmis) kolektoriuose
tepti tik prijungimo kom-
plekte esančiu specialiuoju
tirštuoju tepalu.

Įstatykite jungiamuosius vamz-
džius į paduodamąsias ir grįžtamą-
sias jungtis.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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A Specifikacijų lentelė

4. Sekantį kolektorių uždėkite taip,
kad jungiamieji vamzdžiai būtų
įleisti į skersmens išplėtimus.
Pritvirtinkite kolektorių, kaip nuro-
dyta punktuose 1 ir 2.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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Stogo uždengimas

1. Priderinkite valcuoto švino lakšto
kontūrą prie skalūno kontūro ir ties
abejomis šoninėmis dalimis užlen-
kite į išorę.

2. Šiek tiek kilstelėkite valcuotą švino
lakštą, nutraukite nuo butilo juostos
popierių ir lakštą prispauskite.

3. Uždėkite skalūną iki vidurinės šoni-
nės dalies briaunos, dėdami pleiš-
tinę sandarinimo juostą šiek tiek
spauskite link kolektoriaus.

Toliau kaip aprašyta skyriuje „Prijun-
gimo komplekto ir kolektorių tempera-
tūros jutiklio montavimas“.

Skalūno stogo danga (tęsinys)
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Konstrukcinių dalių apžvalga

1 Stoginiai rėmai, kairė šoninė dalis
2 Stoginiai rėmai, apatinė vidurinė

dalis
3 Stoginiai rėmai, viršutinė vidurinė

dalis
4 Stoginiai rėmai, dešinė šoninė

dalis
5 Montažinė trinka, 30 x 50 x

2600 mm
6 Pleištinė juostelė

40 x 45 x 1200/2400 mm
7 Vinis
8 Laikomoji plokštelė
9 Tvirtinimo kampainis

qP Cinkuotas drožlių plokštės varž-
tas su įleidžiama galvute (Spax‐s)
4 x 30 mm

qQ Butilo juosta
qW Dengiamoji juostelė
qE Stoginis sraigtas, 4,5 x 45 mm
qR Stoginis sraigtas, 4,5 x 35 mm
qT Skečiamasis kamštis
qZ Pleištinė sandarinimo juosta
qU Veržiamoji kaladė
qI Poveržlė
qO Šešiabriaunė veržlė
wP Kampinė plokštelė
wQ Vinis toliui

Plokščiųjų čerpių stogo danga
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Kolektorių lauko priedai
wW Jungiamasis vamzdis
Prijungimo komplektas:
wE Jungiamasis vamzdis (ilgas)
wR Jungiamasis vamzdis (trumpas)
wT Kamštis
wZ Profilinė apkaba
wU Srieginis sujungimas su suveržia-

maisiais žiedais (kampas 90 °),
7 22 mm

wI Atraminė mova

Saulės kolektorių įrangos sistemos
priedai
Panardinamų gilzių komplektas:
wI Atraminė mova
wO Srieginis sujungimas su veržia-

maisiais žiedais
(trišakis),7 22 mm

eP Panardinimo gilzė
eQ Srieginė apsaugos nuo tempimo

jungtis
eW Šilumos izoliacija

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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A Kolektorius
B Stoginiai rėmai
C Esami grebėstai
D Montažinės trinkos
E Viršutinė rėmų briauna = viršutinė

montažinės trinkos briauna

F Pleištinė juostelė
G Valcuoto švino lakštas, turi būti

tolygiai prigludęs tarp stoginių
rėmų ir čerpių eilės (vandens
nutekėjimas)

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Stoginių rėmų sumontavimas

1. Nuimkite nuo stoginių rėmų
apsauginę plėvę.

2. Visu stoginių rėmų pločiu prikal-
kite montažines trinkas ir pleištinę
juostelę.

A Pjovimo kraštas
B Kairė šoninė dalis
C Dešinė šoninė dalis

3. Čerpių dangai ant viršutinės mon-
tažinės trinkos matmenį x pasižy-
mėti taip, kad čerpės būtų
prigludusios prie kairės ir dešinės
šoninės dalies.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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x mm
Kolektorių skaičius
1 2 3 4 5 6 8 10
1348 2432 3516 4600 5684 6768 8936 11104

4. Priglauskite kairiąją šoninę dalį
prie viršutinės montažinės trinkos
briaunos ir išlyginkite horizontalia
kryptimi.

Nuoroda
Nelipkite ant stoginių rėmų.

5. Prisukite kairę šoninę dalį laiko-
mąja plokštele toje vietoje, kur
vėliau bus klijuojama pleištinė
sandarinimo juosta (žr. taip pat ir
paveikslą 44 psl.).

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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6. Prisukite šoninės laikomąsias
plokšteles.

Nuoroda
Šiame pavyzdyje pavaizduota
montavimo pradžia iš kairės.
Jeigu montuoti pradedama iš
dešinės, laikomosiomis plokštelė-
mis reikia pritvirtinti dešinį šoninį
skydą.

7. Apatinę vidurinę dalį uždėkite
taip, kad prie šoninės dalies esan-
tys kamščiai liestųsi prie vidurinės
dalies.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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8. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

9. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius.

10. Užklijuokite butilo juostą.

A Apspaudimai

11. Pridėkite viršutinę vidurinę dalį
prie apatinės dalies apspaudimų.

12. Nuimkite nuo tvirtinimo kampainio
sandarinimo juostos apsauginę
juostą.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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13. Pagal ženklinimus prisukite tvirti-
nimo kampainius.

14. Butilo juostos srityje prispauskite
viršutinę vidurinę dalį.

15. Laikomąja plokštele viršuje prisu-
kite vidurinį skydą.

16. Virš šoninių ir vidurinių dalių pri-
sukite dengiamąją juostelę.

17. Užklijuokite skečiamuosius kamš-
čius.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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18. Sumontuokite kitas vidurines
dalis.

19. Taip pat kaip kairę, prisukite ir
dešinę šoninę dalį.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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20. Viršuje ties išoriniu stoginių rėmų
lauko kraštu priklijuokite pleištinę
sandarinimo juostą.
Vertikalioji juostos pusė turi būti
nukreipta į vidų.

Kolektorių montavimas

& Pirmo ir paskutinio kolektoriaus pusė su specifikacijų lentele privalo būti iš
išorės.

& Jeigu kolektorius tik vienas, vamzdinės jungtys turi būti priešingoje pusėje,
nei specifikacijų lentelė.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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1. Uždėkite kolektorių ant tvirtinimo
kampainių ir tolygiai prispauskite.

2. Prisukite kolektorių prie tvirtinimo
kampainių veržiamosiomis kaladė-
mis.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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3. ! Dėmesio
Jungiamieji vamzdžiai turi
būti visiškai neapgadinti.
Visas kištukines jungtis
(sandarinimas žiedinėmis
tarpinėmis) kolektoriuose
tepti tik prijungimo kom-
plekte esančiu specialiuoju
tirštuoju tepalu.

Įstatykite jungiamuosius vamz-
džius į paduodamąsias ir grįžtamą-
sias jungtis.

A Specifikacijų lentelė

4. Sekantį kolektorių uždėkite taip,
kad jungiamieji vamzdžiai būtų
įleisti į skersmens išplėtimus.
Pritvirtinkite kolektorių, kaip nuro-
dyta punktuose 1 ir 2.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Stogo uždengimas

1. Priderinkite valcuoto švino lakšto
kontūrą prie stogo čerpių kontūro ir
ties abejomis šoninėmis dalimis
užlenkite į išorę ir ant apatinės čer-
pių eilės.

2. Šiek tiek kilstelėkite valcuotą švino
lakštą, nutraukite nuo butilo juostos
popierių ir lakštą prispauskite.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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3. Pradėkite nuo apačios.
Įkabinkite čerpę ir prikalkite prie
grebėsto kampinę plokštelę.

4. Užkabinkite už grebėsto sekančią
čerpę ir uždėkite ant čerpės bei pri-
kalkite kampinę plokštelę; dėdami
atkreipkite dėmesį, kad plokštelės
persiklotų.

Nuoroda
Taip darykite toliau iki priešpaskuti-
nės kampinės plokštelės.

5. Paskutinę kampinę plokštelę pride-
rinkite prie šoninio skydo formos ir
prikalkite.

6. Užlenkite šoninio skydo nuožambį
virš visų kampinių plokštelių.

Plokščiųjų čerpių stogo danga (tęsinys)
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Montuojant srieginį sujungimą su ver-
žiamaisiais žiedais atkreipti dėmesį:
& Visų vamzdžių galai turi būti stat-
meni ir nulyginti.

& Užmauti ant vamzdžio gaubiamąją
veržlę ir užveržiamąjį žiedą ir suvil-
gyti sriegius su šiek tiek alyvos.

& Iki galo įstumti vamzdį į srieginį
sujungimą su veržiamaisiais žie-
dais.

& Gaubiamąją veržlę pirmiausia pri-
sukti ranka, tada per ¾ apsukos pri-
veržti atviruoju veržliarakčiu.

Srieginiais sujungimais su veržiamai-
siais žiedais nejungti atkaitintų vari-
nių vamzdžių.

A Padavimo jungtis B Grįžtamoji jungtis

Prijungimo komplekto ir kolektorių temperatūros jutiklio montavimas
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C Skersmens išplėtimas
D Specifikacijų lentelė

1. Iki galo įstumkite kamščius ir įtvir-
tinkite profilinėmis apkabomis.

2. Iki galo įstumkite prijungimo vamz-
džius ir įtvirtinkite profilinėmis
apkabomis.

3. Ant grįžtamosios jungties sumon-
tuokite alkūnę.

4. Ant padavimo jungties sumontuo-
kite trišakį.

5. Į trišakį įsukite panardinimo gilzę;
laikykite už trišakio.

6. Į panardinimo gilzę įsukite srieginę
apsaugos nuo tempimo jungtį.

7. Iki galo įstumkite į panardinimo
gilzę kolektorių temperatūros jutiklį
ir įtvirtinkite jį sriegine apsaugos
nuo tempimo jungtimi.

8. Įdėkite į saulės kolektorių įrangos
apytakos rato vamzdžius atramines
movas.
Sujunkite kolektorių lauką su sau-
lės kolektorių įrangos apytakos
rato vamzdynu.

9. Sumontuokite šilumos izoliaciją ir
užklijuokite jos nupjautus kraštus.

! Dėmesio
Jeigu sumontavus saulės
kolektorių įrangą ji tuojau
pat neužpildoma šilumnešiu,
kolektoriai gali apsigadinti.
Todėl kolektorius reikia
uždengti ir taip apsaugoti
nuo tiesioginių saulės spin-
dulių.

Instaliacija

! Dėmesio
Neteisinga instaliacija gali sugadinti kolektorius.
Instaliacijai naudoti armatūras iš alavinės bronzos ir žalvario bei varinius
vamzdžius.
Kanapių pluoštą naudoti tik kartu su slėgiui ir temperatūrai atsparia san-
darinimo priemone (pvz., firmos „Locher“, CH‐9450 Altstätten, „Viskotex“
pasta saulės kolektorių įrangai).
Nelipti ant kolektorių!
Kolektorių zonoje ir prie kolektorių nelituoti!

Prijungimo komplekto ir kolektorių temperatūros . . . (tęsinys)
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1. Vamzdžius nutieskite taip, kad būtų
galimas visiškas nuorinimas. Mes
rekomenduojame aukščiausioje
vietoje įmontuoti alsuoklį su skiria-
muoju įtaisu. Prieinamoje vietoje į
vamzdyną įmontuokite oro skirtuvą
(žr. tolesnį paveikslą).

2. Sistemoje pagal EN 12975 įrenkite
plėtimosi indą, apsaugos vožtuvą ir
cirkuliacinį siurblį.

3. Plėtimosi indas turi būti sertifikuo-
tas pagal DIN 4807 ir įrengtas su
šilumos izoliacijos kilpa. Plėtimosi
indo ir apsaugos vožtuvo membra-
nos ir sandarikliai turi būti tinkami
šilumnešiui.

Pirminio slėgio apskaičia-
vimą žr. „Vitosol“ techninės
priežiūros instrukcijoje.

4. Eksploatuojant be „Solar‐Divicon“
naudokite tik tokius apsaugos vož-
tuvus, kurie apskaičiuoti 120°C ir
maks. 6 bar ir kurių detalės ženkli-
nime yra žyminė raidė „S“ (saulės
energija).

5. Jungtis sujunkite taip, kad būtų
atsparios slėgiui ir temperatūrai
(atkreipkite dėmesį į maksimalią
kolektorių stagnacijos tempera-
tūrą).

Instaliacija (tęsinys)
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A Kolektorius
B Solar‐Divicon
C Rinktuvas
D Plėtimosi indas
E Papildomasis indas
F Uždaromasis čiaupas
G Užpildymas
H Rankinis saulės kolektorių įran-

gos užpildymo siurblys

K Užpildymo armatūra (F,G,L)
L Išleidimas
M Oro skirtuvas
N Tūrinis vandens šildytuvas
O Saulės kolektorių įrangos regulia-

torius
P Alsuoklis

Instaliacija (tęsinys)
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„Vitosol‐F“ techninės priežiūros instrukcija

Paleidimas ir suderinimas
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Geležino Vilko 6B
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