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Моля следвайте точно тези инструкции за
безопасност, за да избегнете рискове и вреди
за хората, имуществени щети и щети за окол-
ната среда.

Обяснение на инструкциите за безопасност

! Внимание
Този знак предупреждава за опасност от иму-
ществени щети и щети за околната среда.

Указание
Данните обозначени с думата Указание съдър-
жат допълнителна информация.

Целева група

Това ръководство е предназначено само за отори-
зирани специалисти.
■ Работите по електрическата инсталация трябва

да се извършват само от квалифицирани елек-
тротехници.

Разпоредби за спазване

■ Национални разпоредби за монтаж
■ Регламентирани със закон разпоредби за техника

на безопасност
■ Регламентирани със закон разпоредби за защита

на околната среда

■ Правила на професионалната асоциация
■ Приложими правила за безопасност на DIN, EN,

DVGW и VDE
a ÖNORM, EN и ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI и SVGW

Работи по инсталацията

■ Изключете инсталацията от напрежение (напр. от
отделния предпазител или главен прекъсвач) и
проверете за отсъствие на напрежение.

■ Осигурете инсталацията срещу повторно включ-
ване.

 

Указания за безопасност
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Изхвърляне на опаковката

Отпадъците от опаковки трябва да се изхвърлят за
рециклиране съгласно законовите разпоредби.

Символи

Символ Значение
Препратка към друг документ с допъл-
нителна информация
 

1. Илюстрации на работните стъпки:
Номерирането отговаря на последова-
телността на работния процес.

Предупреждение за материални и еко-
логични щети
 
 
Опасност от електрически ток
 
 
Необходимо е особено внимание.
 
 
■ Трябва да се чуе щракване при фикси-

рането на компонента.
или

■ Акустичен сигнал
■ Използвайте нов компонент.

или
■ В комбинация с инструмент: Почисте-

те повърхността.
Изхвърлете компонента съобразно тех-
ническите изисквания.
 
 
Предайте компонента в съответните
пунктове за събиране. Не изхвърляйте
компонента при битовите отпадъци.
 

 

Изхвърляне на опаковката
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Уредът трябва да се инсталира и експлоатира по
предназначение само в затворени системи
съгласно EN 12828/DIN 1988 респ. соларни системи
съгласно EN 12977, като се вземат под внимание
съответните ръководства за монтаж, сервиз и
експлоатация. Бойлерите са предвидени само за
запасяване и загряване на вода с качества на
питейна вода, а буферните съдове за водата за
отопление – само за вода за пълнене с качества на
питейна вода. Слънчевите колектори трябва да се
използват само с одобрени от производителя
топлоносители.

Употребата по предназначение предполага извър-
шване на неподвижен монтаж на място заедно със
специфични за инсталацията и одобрени компо-
ненти.

Професионалното или промишлено използване за
други цели, различни от отопление на сгради или
загряване на битова водата за отопление, се счита
за нецелесъобразно.

В отделни случаи производителят може да разреши
излизаща извън тези рамки употреба.

Неправилна употреба респ. неправилна работа с
уреда (напр. отваряне на уреда от експлоатиращия
инсталацията) са забранени и водят до изключване
на отговорността.

Неправилна употреба е налице и тогава, когато по
компоненти на системата се правят промени, които
касаят целесъобразното им функциониране (напр.
при директно загряване на битова водата за ото-
пление в колектора).

Регламентираните със закон изисквания, особено
по отношение на хигиената на битовата водата за
отопление, трябва да се спазват.

 

Употреба по предназначение
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Хоризонтално разпределяне на куките за мертеци или крепежните винкели

За всеки брой колектори е предназначено опреде-
лено количество куки за мертеци или крепежни
винкели (при ламаринени покриви).
В зависимост от евентуално очакваните снежни
товари и разстоянието между мертеците, за мон-
тажа трябва да се използва определен брой мер-
теци. В следващите таблици са посочени мерте-
ците, на които трябва да се монтират скобите за
мертеци или крепежните винкели.

Пример:
■ 2 колектора тип SV
■ Разстояние между мертеците a 600 mm
■ Снежен товар 0,75 N/m2 
В таблицата за 2 колектора на страница  6
потърсете комбинацията (на сив фон):
От 4-те мертека се използват:
мертеци 1 и 4

=

A

=

B

Фиг. 1

A Позиция на куките за мертеци
B Монтажни релси

Тип SV (вертикални колектори)

В следващите таблици са посочени мертеците, на
които трябва да се монтират съответно по 2 куки за

мертеци. Последното число посочва броя на нео-
бходимите мертеци.

1 колектор
За всички снежни товари са необходими 2 мертека.  

2 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4 1, 2, 4
≤ 700 1, 3 1, 2, 3
≤ 800 1, 3 1, 2, 3

3 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6
≤ 700 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
≤ 800 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5

4 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 8 1, 3, 4, 5, 6, 8
≤ 700 1, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
≤ 800 1, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 6, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10

≤ 700 1, 3, 4, 5, 6, 8 1, 3, 4, 5, 6, 8
≤ 800 1, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Размери
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6 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 7, 8, 11 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
11

≤ 700 1, 3, 4, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

≤ 800 1, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 

8 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 7, 9, 11,
12, 15

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15

≤ 700 1, 3, 4, 6, 7, 9,
10, 12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13

≤ 800 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11

10 колектора
Разстояние
между мерте-
ците в mm

Снежен товар в kN/m2 
≤ 0,75 ≤ 1,25

≤ 600 1, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 15, 16, 19

1, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 15, 16, 19

≤ 700 1, 3, 4, 6, 7, 10,
11, 13, 14, 16

1, 3, 4, 6, 7, 10,
11, 13, 14, 16

≤ 800 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14

Тип SH (хоризонтални колектори)

За всеки колектор са предвидени 4 куки за мер-
теци, съответно по 2 горе и 2 долу.

Монтирайте куките за мертеци в редица на такова
разстояние една от друга, че да се образуват къси
надвиси.

Размери за вертикалното разполагане на куките за мертеци

b

u

v

c

Фиг. 2 Разлика в размерите u и v макс. 10 mm

c: Разстояние между долните монтажни релси при
монтаж на няколко колектора един над друг

Vitosol-F b в mm c в mm
Тип SV 1750–2080 ≥2400
Тип SH 540–810 ≥1130

 

Размери (продължение)
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Монтажни елементи

X

1 432

5 6 7 8

Фиг. 3

1 Кука за мертек
2 Опорен винкел
3 Винтове
4 Монтажна релса
5 Съединител за релси
6 Монтажна планка
7 Стягащ елемент
8 Капачка

Vitosol-F/-FM x в mm
Тип SV В зависимост от броя на колектори-

те:
 1109/2186
Тип SH 2433

Монтаж

■ Вариант I:
Монтаж на куката за мертек1 върху
контра летва B с опорен винкел 2 

■ Вариант II:
Монтаж на куката за мертек 1 директно върху
мертека A 

■ Приспособете „холандските“ керемиди с ъглош-
лайф, напр. отстранете профилите за защита от
дъжд.

! Внимание
Внимавайте да не счупите керемидите.
Куката за мертека не трябва да лежи върху
„холандските“ керемиди. Спазвайте разме-
рите.

 

 Монтаж с кука за мертек
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A

B

1.

2.

A
75

B
20A

3.
1

2

1

2

1

5

4.

Фиг. 4

5.
7.

5

6.

Фиг. 5

 

 Монтаж с кука за мертек (продължение)
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10.

90°
1

9.

8.

5

6

4

Фиг. 6

Указание за 9-та работна стъпка:
Над определен брой колектори 2 монтажни релси
трябва да се свързват със съединителя за релси.

Указание за 10-та работна стъпка:
Разпределение на монтажните планки, виж след-
ващата фигура.

y

130

130

130

y

z

w

w

z

A

6

Фиг. 7

A Долна монтажна релса

 

 Монтаж с кука за мертек (продължение)
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Тип SV
Количество 1 2 3 4 5 6 8 10
y mm 184 204 213 213 231 231 250 268
z mm 741 824 834 834 834 834 834 834
w mm — — 947 947 947 947 947 947

Тип SH
Количество 1 2 3 4 5 6 8 10
y mm 84 103 121 140 158 177 211 251
z mm 2265 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268
w mm — — 2271 2271 2271 2271 2271 2271

Монтаж с крепежен винкел

Напр. монтаж върху ламаринени покриви.

Монтажни елементи

M8x25 Ø8,4M8

B

Фиг. 8

B Усилващи шини:
За тип SV при снежни товари 4,80 kN/m2 

Монтаж

За закрепването на винкелите са необходими оси-
гурени на място крепежни елементиA (виж след-
ващата фигура).

Монтажът на крепежния винкел е показан с пример
за профили със стоящ фалц.

 

 Монтаж с кука за мертек (продължение)
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90°

2.

A

a

1.

Фиг. 9

A Крепежен елемент, осигурен на място

Тип a в mm
SV 1650 – 1900
SH 600 – 700

Хоризонталното разполагане на крепежните вин-
кели се съгласува с разстоянията между мертеците
(виж страница 6).

Крепежните винкели между 1-ия и последния вин-
кел трябва да са на една линия.

Указание за тип SV
За снежни товари 4,80 kN/m2 трябва да се монти-
рат 3 крепежни винкела един над друг.

90°

c

5.

3.

4.

Фиг. 10

Брой колектори 1 2 3 4 5 6 8 10
 c в mm
Тип SV 99 100 86 124 125 126 150 174
Тип SH 117 134 152 169 187 204 239 274

 

Монтаж с крепежен винкел (продължение)
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Указание за тип SV
За снежни товари 4,80 kN/m2 трябва да се монти-
рат усилващи шини, виж следващата фигура.

Ø 8,5

90°

6.

7.

Фиг. 11

Монтаж на колекторите

Armaturenfett

Фиг. 12

Указания за монтаж
■ При 1-ия и последния колектор страната с фаб-

ричната табелка трябва да се намира отвън:
Вземете под внимание стикера.

■ При само един колектор полагането на тръбите
се извършва срещуположно на страната с фаб-
ричната табелка.

■ ! Внимание
По свързващите тръби не трябва да има
повреди.
Смазвайте уплътненията от пръстени с кръ-
гло сечение само с приложената смазка за
арматури.

 

Монтаж с крепежен винкел (продължение)
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4.

d

1.

Смазка
 за

 арматур
и 90°

7

3.

2.

4x

8

4x

Фиг. 13

Брой колектори 1 2 3 4 5 6 8 10
 d в mm
Тип SV 26,5 26,5 42,5 42,5 58,5 58,5 70,5 90,5
Тип SH 26,5 42,5 58,5 74,5 90,5 106,5 138,5 170,5

2x

90°
7

6.

5.

Фиг. 14

 

Монтаж на колекторите (продължение)
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Фиг. 15

Фиг. 16

Указание
Температурният сензор за колектора е в оком-
плектовката на доставката на соларното упра-
вление.

Указания за монтаж
■ Смазвайте уплътненията от пръстени с кръгло

сечение само с приложената смазка за арматури.
■ Първо затегнете холендровата гайка на ръка,

след това я затегнете с вилкообразен гаечен ключ
с ¾ оборот.

■ Във винтовите съединения не поставяйте наже-
жени медни тръби.

 

Свързване на колекторите
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2.

9.

4.
8.

6.

7.

3.

5.

2.

1.

1.

Фиг. 17

Покриване на колекторното поле

След монтажа на колекторите пуснете соларната
система възможно най-скоро в експлоатация.
За надеждно предотвратяване на парни удари
колекторите трябва да са студени при пълненето.
Покрийте колекторните полета.
При доставката колекторите са покрити със
защитно фолио. Това защитно фолио трябва да
се отстрани най-късно 4 седмици след монтажа
на колекторите!

Указание
В случай че пускането в експлоатация се
извършва в по-късен момент, покрийте колектор-
ните полета.
Наличното защитно фолио не трябва да се
използва за покриване!

 

Свързване на колекторите (продължение)
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! Внимание
Непрофесионалното инсталиране може да
доведе до повреждане на колекторите.
За инсталирането използвайте фитинги от
медни сплави, фитинги от месинг и медна
тръба.
Не стъпвайте върху колекторите!
Не запоявайте около и на колектора!

■ Полагайте тръбопроводите така, че да се гаран-
тира пълно обезвъздушаване. В подаващата
линия на соларната система монтирайте възду-
хоотделител преди бойлера.
Указание
В Solar-Divicon е вграден въздухоотделител в
разклонението на подаващата линия (виж фигу-
рата).

■ Медните тръбопроводи трябва да се запоят висо-
котемпературно или да се пресоват.
Меките спойки, особено в близост до колектора,
могат да се отслабят при високи температури.
Най-подходящи са съединенията с метални
уплътнения, винтовите съединения или сглобките
Viessmann с двойни пръстени с кръгло сечение.
Ако се използват други уплътнения, напр. плоски
уплътнения, производителят им трябва да гаран-
тира достатъчна устойчивост на гликол, налягане
и температура.

■ Свързването трябва да се изпълни така, че да е
устойчиво на налягане и температура (спазвайте
макс. температура при неработен режим на
колектора).
Не използвайте:
– тефлон (недостатъчна устойчивост на гликол)
– кълчища (недостатъчна газонепроницаемост)

■ Оборудвайте инсталацията съгласно EN 12975
респ. EN ISO 9806 с разширителен съд, предпа-
зен клапан и циркулационна помпа.

■ Разширителният съд трябва да е разрешен за
ползване съгласно DIN 4807.
Мембраните и уплътненията на разширителния
съд и на предпазния клапан трябва да са годни за
топлоносителя.

Изчисление на налягането на входа, виж
Ръководство за сервиз „Vitosol“.

■ При експлоатация без Solar-Divicon използвайте
само предпазни клапани, които отговарят на
следните условия:
– Проектиране за 120 °C и макс. 6 bar (0,6 MPa)
– Кодова буква „S“ (Solar) в кодовото означение

на елемента

 

Инсталиране
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P
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A

K

M

NR

U L

G

B

C

H

E F

D

C

B

M

L

T

S

Фиг. 18

A Solar-Divicon
B Спирателни вентили
C Възвратни вентили
D Помпа на соларния кръг
E Въздухоотделител
F Спирателен кран (регулиращ винт над индика-

тора за обемния поток H)
G Кран за източване
H Индикатор за обем на въздушния поток

K Кран за пълнене
L Охладително тяло при стагнация
M Разширителен съд
N Събирателен съд
O Колектор
R Бойлер
S Температурен сензор на бойлера
T Температурен сензор за колектора
U Соларно управление

Пускане в експлоатация

Ръководство за сервиз „Vitosol-F/-FM“.

 

Инсталиране (продължение)
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