Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů

FSC 21 H
na rovnou střechu s použitím PVC vaničky
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1.

Všeobecné informace

Při montáži solárního systému dodržujte platné místní předpisy a normy!

Konstrukce Sol-Tub K je primárně určena pro kolektory FSC 21 H.

Montážní sada je určena pro maximální pravidelnou sněhovou zátěž 2,0 kN/m2 a
montážní výšku max. 30 m.
Možnost využití montážních sad pro uchycení jiných typů kolektorů je možné jen se
souhlasem dodavatele konstrukcí i daných typů kolektorů.
Na konstrukci nesmí být umístěna nebo přichycena jiná střešní konstrukce /
nadstavba.
Kolektor je určený pro sklon od minimálně 15°do maximáln ě 75°.
Před montáží kolektorů je potřebné bezpodmínečně prověřit statickou nosnost
střechy. Přitom je nutné věnovat zvláštní pozornost kvalitě dřeva podloží z hlediska
trvanlivosti šroubových spojů k připevnění přípravků na montáž kolektorů. Obzvláště
v oblastech bohatých na sníh, příp. v oblastech s vysokými rychlostmi větru je
požadované prověření celkové konstrukce kolektoru podle DIN 1055 část 4 a 5
místním statikem. Přitom je potřebné zohlednit všechny zvláštnosti místa montáže
(vítr, dýzové efekty, tvorba vírů, atd.), které by mohly vést ke zvýšenému zatížení.
Pro ochranu před bleskem je potřeba kovové potrubní vedení solárního okruhu spojit
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vodičem (zelená/žlutá) s min. průřezem 16 mm (H07 V-U příp. R) s vyrovnávací
sběrnicí hlavního potenciálu. Pokud je k dispozici zařízení na ochranu před bleskem,
mohou se kolektory do něj zapojit, v opačném případě se může uzemnění zhotovit i
přes hloubkovou uzemňovací soustavu. Uzemňovací vedení je třeba vést z venkovní
strany domu. Uzemňovací soustavu je potřebné dodatečně propojit s vyrovnávací
sběrnicí hlavního potenciálu pomocí vodiče stejného průřezu.
Větrací nebo odvzdušňovací otvory kolektorů se při montáži zařízení nesmí uzavřít.
Všechna připojení kolektorů jako i větrací a odvzdušňovací otvory je potřeba chránit
před znečištěním, před vniknutím prachu a podobně.

2.

Bezpečnostní opatření

Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k těžkým újmám na zdraví,
někdy i s následkem smrti. Montáž smějí provádět pouze řádně proškolené a
odborně způsobilé osoby. Dokladem o proškolení je certifikát osvědčující
k montáži daných typů kolektorů. Dodržujte zejména tyto bezpečnostní
opatření:

3.

Díly konstrukce a komponenty

Přehled použitého materiálu:

rozměry (mm)
D, Š, V 1230x700x340

ks

1120x40x40

2

Kámen

30x15x25

8

Příložka

40x30

4

PVC vanička
Al profil - H

PVC vanička

4.

Al profil – H

Kámen

1

Příložka

Pracovní postup

Do označených důlků cca 14 cm od okrajů vaničky a 5 cm od vrchní a spodní strany
vyvrtáme 4 díry (obr. 1), které slouží k přichycení AL profilů k PVC vaničce.
Kámen se závitovým tělem vložíme do Al profilu (obr. 2) a pomocí podložky a matice
M8 ho přichytíme k vaničce (obr. 3). Stejný postup provedeme na ostatních stranách
vaničky.
Je důležité odměřit si přesah profilu od vrchu a spodu a určit si stejné
vzdálenosti, aby nebyl kolektor nakřivo (obr. 4)

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

Po nainstalování Al profilů se umístí do vaničky zátěž (obr. 5) v podobě pytlů
s pískem, kačírek apod.. Doporučená zátěž je 50 kg na vaničku. Proti možnému
poškození izolace nebo střešní krytiny je vhodné zátěžový materiál transportovat po
střeše a ukládat do vaniček v ochranném obalu (např. protipovodňové pytle). Zvláště
toto platí při použití materiálů jako štěrk, stavební suť, apod…
Po naplnění vaničky přejdeme k instalaci kolektorů. Je důležité dbát na správné
umístění kolektorů. Na každém kolektoru je označení pro dolní stranu kolektoru.
Označení je provedeno pomocí šipek umístěných na kolektoru (obr. 6).
obr. 5

obr. 6

Je důležité dodržet schematické zapojení kolektorů křížem (obr. 7)

Upozornění při průtoku 100 l za 1 h se ztrácí tlak o 1 ml Bar

K ukotvení kolektorů k Al profilu se používá sestava Kámen se závitovým tělem s
maticí M8 a příložkou pro uchycení kolektorů. Hlava Kamene se umístí do H profilu a
přisune se k položenému kolektoru, na tělo se závitem se umístí příložka a zajistí se
maticí.
Příložka se dosune ke kolektoru a dotažením kolektor upevní (obr. 8)

obr. 8

Ukázka instalace kolektorů:

6.

Závěr

V případě, že nerozumíte postupům uvedeným v tomto návodu, nebo jednotlivým
částem montáže, obraťte se na dodavatele, nebo výrobce montážních sad.
Na montáž používejte pouze originální díly obsažené v sestavách.Vytvoření prostupů
střešní krytinou konzultujte s dodavatelem střešní krytiny, nebo s dodavatelem
solárních komponentů. Výrobce nenese záruku za škody způsobené vadnou, nebo
neodbornou montáží.

