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INSTRUKCJA

1 Wskazówki do instrukcji

1.1 Dokumentacja produktu
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i 
powinna być przekazana użytkownikowi po zainstalowaniu 
urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Przeczytać uważnie instrukcję, aby zrozumieć wszystkie 
zawarte w niej informacje i zapewnić w pełni bezpieczną 
instalację, eksploatację i konserwację urządzenia. Nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w instrukcji.

1.2 Objaśnienie symboli

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia.

e NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem.

b UWAGA: Zagrożenie dla urządzenia lub jego 
otoczenia.

i WAŻNE: Użyteczna informacja.

2 Opis urządzenia

2.1 Typ kolektora słonecznego

Kolektor 
słoneczny

HelioPLAN 
SRD 2.3 V

System Grawitacyjny powrót czynnika grzewczego 
do wężownicy zasobnika

Położenie Pionowe
Powłoka 
absorbera Wysoce selektywna

Rodzaj szkła  Szkło bezpieczne warstwowe
Rama Aluminium

2.2 Tabliczka znamionowa
Umiejscowienie tabliczek znamionowych:

A  =          m²G

FV  =          l
m =      kg

Q     =         kWmax

tstgf=        °C
Pmax=      bar/         kPa

A =         x

0036



0020148300_00 - 05/12 - Saunier Duval
- 4 -

INSTRUKCJA

PL

Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje:

A  =          m²G

FV  =          l
m =      kg

Q     =         kWmax

tstgf=        °C
Pmax=      bar/         kPa

A =         x

0036 7

6

4

3

2

1 13

5

11

12 10

8

9

Opis
1 Szerokość kolektora (m)
2 Masa netto
3 Pojemność kolektora
4 Całkowita powierzchnia kolektora
5 Moc maksymalna
6 Nazwa handlowa
7 Numer certyfi katu «Solar Keymark»
8 Miejsce produkcji
9 Kod kreskowy
10 Maksymalne ciśnienie robocze (KPa)
11 Temperatura stangnacji
12 Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
13 Długość kolektora (m)

Parametry techniczne znajdują się w rozdziale "Dane techniczne"

2.3 Przepisy
Kolektory słoneczne HelioPLAN wyprodukowane zostały przy 
wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie 
może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika 
lub osób trzecich, ewentualnie uszkodzenie urządzenia albo 
wystąpienie innych szkód.

Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez 
osoby niepełnosprawne fi zycznie, ruchowo lub umysłowo, nie 
posiadające doświadczenia i / lub wiedzy w zakresie użytkowania 
urządzenia.

Osoby takie powinny znajdować się pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymać od niej 
instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia.

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Kolektory słoneczne HelioPLAN przeznaczone są do 
podgrzewania wody użytkowej.

Każde inne użycie będzie traktowane jako niezgodne 
z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody 
producent / dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Odpowiedzialność za takie postępowanie spoczywa wyłącznie na 
użytkowniku. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje 

także: przestrzeganie instrukcji, a także innych dodatkowych 
dokumentów oraz przestrzeganie warunków przeglądów i 
konserwacji.

 Kolektory słoneczne HelioPLAN 
wyprodukowane zostały przy wykorzystaniu 
najnowszych rozwiązań technicznych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa.

Kolektory słoneczne HelioPLAN zostały 
skontrolowane zgodnie z regułami i 
warunkami Solar Keymark i uzyskały 
pozytywną opinię.

Oznakowanie CE informuje, że urządzenie zostało 
wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zgodność urządzenia z obowiązującymi normami 
została  udokumentowana.

Znak CE informuje, że urządzenia opisane w niniejszej instrukcji 
są zgodne z następującymi dyrektywami:

 - Dyrektywa 97/23/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów 
członkowskich, dotyczących urządzeń ciśnieniowych.
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3 Zasady bezpieczeństwa i przepisy

3.1 Zasady bezpieczeństwa
• Składować kolektory słoneczne w opakowaniach na płasko w 

budynku.

• W strefach narażonych na zalanie przechowywać kolektory 
powyżej ewentualnego poziomu wody.

• Kolektory słoneczne są delikatne (szkło), należy obchodzić się 
z nimi ostrożnie.

• Przestrzegać obowiązujących norm w zakresie zabezpieczenia 
odgromowego instalacji. 

• Odgrodzić i oznakować pas bezpieczeństwa pod strefą 
wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Wziąć obowiązkowo pod uwagę wymienione poniżej, zalecane 
techniki i środki ostrożności przy przenoszeniu urządzenia:

 - Chwytać urządzenie za podstawę i przenosić w położeniu 
poziomym.

 - W razie konieczności zakładać odzież ochronną, taką jak 
rękawice i obuwie ochronne.

• Urządzenie zawiera metalowe elementy (podzespoły). Należy 
zachować ostrożność w trakcie regulacji i czyszczenia. 
Szczególnie uważać na ostre krawędzie.

• Upewnić się, że zastosowane techniki podnoszenia urządzenia 
gwarantują pełne bezpieczeństwo:

 - Wyprostować plecy

 - Unikać skręcania ciała na wysokości pasa.

 - Uważać, aby zbytnio nie pochylać górnej części ciała.

 - Zawsze chwytać urządzenie wewnętrzną stroną dłoni.

 - Używać uchwytów przeznaczonych do przenoszenia 
urządzenia.

 - Przenosząc urządzenie trzymać je jak najbliżej ciała.

 - Zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.

• Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku demontować 
zaplombowanych elementów.

• W trakcie operacji podłączania zwracać uwagę na prawidłowy 
montaż połączeń, aby uniknąć ryzyka wycieku.

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa przed 
przystąpieniem do czynności obsługowych lub wymiany części:

• Usunąć wodę z zasobnika ciepłej wody w przypadku 
konieczności wymiany elementów obiegu wodnego.

• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

• Używać wyłącznie nowych pierścieni uszczelniających i 
uszczelek.

• Sprawdzić szczelność instalacji po wykonanej naprawie.

• Przeprowadzić próbę działania i sprawdzić bezpieczeństwo 
systemu zaraz po zakończeniu naprawy.

!

• Zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem, jak 
np: rusztowanie dachowe  lub balustrady ochronne (patrz 
rysunki).

≤ 5 m

> 3 m

 20°< ß ≤ 60°
ß

A

Opis
A Stanowisko pracy z rusztowaniem
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AA

C

A

B
C

> 3 m

< 60°

≤ 5 m

Opis
A Stanowisko pracy z balustradą ochronną 
B Dopuszczalna strefa robocza
C Pas bezpieczeństwa co najmniej 1 m

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Balustrada ochronna powinna 
być zamontowana w całej strefi e roboczej i pasie 
bezpieczeństwa.

• Jeżeli rusztowanie lub barierki okażą się niewystarczające, 
należy założyć uprząż zabezpieczającą z hakami 
zabezpieczającymi (1).

1

Opis
1 Hak zabezpieczający uprząż

• Używać wyłącznie narzędzi zgodnych z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zapobiegania wypadkom.

• Zakładać rękawice, aby uniknąć ryzyka skaleczenia lub 
poparzenia.

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo upadku z 
dachu.

Zagrożenie częściami spadającymi z dachu. Należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
pracy na wysokości.

Złe warunki pogodowe (wiatr, deszcz...) mogą być 
bardziej odczuwalne a wiatr może zmieniać kierunek 
na poziomie dachów.

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo poparzenia 
w kontakcie z elementami przez które płynie czynnik 
grzewczy, jak kolektory słoneczne, dwie rury w 
otulinie: te elementy mogą osiągać bardzo wysokie 
temperatury w trakcie pracy (200°C).

• Dotykać elementów przez które płynie czynnik dopiero po ich 
ostygnięciu i sprawdzeniu ich temperatury.

• Należy instalować kolektory i akcesoria montażowe gdy niebo 
jest silnie zachmurzone, aby uniknąć poparzenia w kontakcie z 
bardzo gorącymi elementami. 

• W przypadku słonecznej pogody zakryć kolektory lub 
wykonywać prace rano lub wieczorem.
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a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przenoszenie kolektora 
wymaga wysiłku fi zycznego i potrzeba do tej 
czynności kilku osób.

• W przypadku przenoszenia wziąć pod uwagę masę i wymiary 
kolektora (patrz rozdział « Dane techniczne »).

b
UWAGA: Ryzyko korozji. W przypadku instalacji 
na dachach wykonanych z metali szlachetnych 
(np. dachy miedziane), istnieje ryzyko korozji 
elektrochemicznej uchwytów mocujących, wskutek 
czego kolektor nie będzie prawidłowo zamocowany. 
Zadbać o prawidłowe rozdzielenie metali.

Ryzyko uszkodzenia elementów kolektora. Wentylację 
wnętrza kolektora zapewniają otwory. Uważać, aby 
ich nie zatkać.

Jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia kolektorów 
słonecznych wskutek uderzenia pioruna należy 
zapewnić odpowiednie zabezpieczenie odgromowe

Ryzyko zamarznięcia. Nigdy nie używać wody jako 
czynnika grzewczego. Zawsze napełniać kolektory 
słoneczne mieszanką Saunier Duval na bazie glikolu.

b
UWAGA: W przypadku instalowania na dachu płaskim 
z kotwieniem do podłoża za pomocą kołków, muszą 
być one dostosowane do rodzaju podłoża.

!
A

A A

AA

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zachować bezpieczną 
odległość (A) minimum  1 m dodatkowego pasa 
bezpieczeństwa od krawędzi dachu.

3.2 Przepisy
 - Podczas instalacji i uruchamiania urządzenia należy 

przestrzegać aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

4 Eksploatacja urządzenia

4.1 Łączenie z innymi podzespołami
Kolektory słoneczne HelioPLAN powinny być łączone wyłącznie 
z podzespołami (mocowania, złącza, itp.) i elementami instalacji 
produkcji Saunier Duval.

Użycie innych części i elementów instalacji traktowane jest jako 
niezgodne z przeznaczeniem.

W związku z powyższym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za awarie urządzenia lub systemu.

4.2 Warunki użytkowania
Montaż na dachu skośnym:

 - Kolektory słoneczne HelioPLAN należy montować na dachach 
skośnych o kącie nachylenia między 15° a 75°.

Montaż na dachu płaskim:

 - Kolektory słoneczne HelioPLAN należy montować na 
wspornikach z regulacją nachylenia pod kątami 30°, 45° lub 
60°.

b
UWAGA: Ryzyko zawalenia się dachu!
- Na dachu skośnym: Montować kolektory słoneczne 
wyłącznie na dachach posiadających odpowiednią 
nośność. Sprawdzić wytrzymałość konstrukcji.
- Na dachu płaskim: Sprawdzić wytrzymałość 
konstrukcji i wspornika. Przy obliczaniu obciążenia 
oprócz masy instalacji wziąć pod uwagę także 
obciążenie czynnikiem grzewczym.
W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą.

b
UWAGA: Uszkodzenie kolektora !
Kolektory słoneczne są w stanie wytrzymać 
maksymalny ciężar pokrywy śnieżnej 5,0 kN/m² oraz 
obciążenie wiatrem 1,6 kN/m².
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5 Gwarancja / Odpowiedzialność

5.1 Warunki gwarancji
Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzenia do 
którego odnosi się niniejsza książka.

2. Gwarancja fi rmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy 
urządzeń marki Saunier Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna 
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji 
prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia 
sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi dokumentami).

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo 
do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy 
producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń są 
przyjmowane pod numerem Infolinii Saunier Duval: 801 806 
666, lub pod numerem telefonu fi rm uprawnionych do „Napraw 
Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na 
www.saunierduval.pl.

5.2 Eksploatacja urządzenia / odpowiedzialność 
producenta

Wyszczególniona powyżej gwarancja obowiązuje pod warunkiem 
przestrzegania poniższych zaleceń:

 - Urządzenie powinno być zainstalowane przez uprawnionego 
instalatora zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji.

 - Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie w 
normalnych warunkach i zgodnie ze wskazówkami producenta 
w zakresie funkcjonowania i konserwacji.

Producent zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w 
przypadku: 

 - Usterek lub szkód wynikających z nieprawidłowej instalacji 
oraz niewłaściwej obsługi urządzenia.

 - Wszelkich awarii systemu, do którego urządzenie zostało 
podłączone.

 - Wszelkich uszkodzeń wynikających z niewłaściwej ochrony 
przeciwzamrożeniowej.

Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby 
(w tym dzieci) niepełnosprawne (fi zycznie, ruchowo, 
czuciowo i umysłowo), jak również niedoświadczone czy 
niedoinformowane. Dla własnego bezpieczeństwa powinny one 
wezwać i postępować zgodnie z instrukcjami kompetentnych 
osób.

• Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

6 Recykling

i
Recykling czynnika grzewczego i opakowania 
powinien być przeprowadzony przez uprawnioną do 
tego osobę. 

6.1 Urządzenie
Urządzenie składa się głównie z surowców wtórnych.

Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno 
wyrzucać wraz z odpadkami domowymi, należy je 
przekazać do punktu zbiórki, gdzie zostanie poddane 
odzyskowi, przetworzeniu lub recyklingowi.

• Zwrócić urządzenie do odpowiedniego punktu odbioru w 
celu przetworzenia, odzysku lub recyklingu odpadów. Punkt 
odbioru powinien przyjmować urządzenia zawierające czynnik 
grzewczy w celu ich przetwarzania i recyklingu.

6.2 Opakowanie
Zalecamy odpowiedzialny recykling opakowania urządzenia.

• Segregując odpady należy oddzielać elementy, które mogą 
zostać poddane recyklingowi (kartony, części plastikowe...) od 
tych, które do tego się nie nadają (opaski mocujące).

•  Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3 Czynnik grzewczy

a
Urządzenie zawiera czynnik grzewczy. Unikać kontaktu 
ze skórą i oczami.

Przy normalnym użytkowaniu w standardowych warunkach czynnik 
grzewczy nie stanowi żadnego zagrożenia.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na etykiecie pojemnika.

Podczas wymiany czynnika grzewczego, stary należy zlać do 
pojemnika nadającego się do recyklingu.

7 Informacje dla użytkownika

W zakresie instalacji:

 - Wyjaśnić użytkownikowi działanie urządzenia, zabezpieczeń 
oraz - w razie konieczności – wykonać prezentację i 
odpowiedzieć na pytania

 - Przekazać użytkownikowi dokumenty związane z urządzeniem

 - Poinformować użytkownika o środkach ostrożności, jakie 
musi podjąć, aby nie uszkodzić systemu, urządzenia i 
pomieszczenia.

 - Przypomnieć użytkownikowi o konieczności przeprowadzania 
corocznego przeglądu



0020148300_00 - 05/12 - Saunier Duval
- 9 -

INSTRUKCJA

PL

8 Miejsce instalacji urządzenia

• Przed wybraniem miejsca instalacji urządzenia przeczytać 
uważnie ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wskazówki, zawarte w instrukcji instalacji.

b
UWAGA: Kolektory słoneczne nie są przewidziane 
do ruchomych instalacji (samochód kempingowy, 
przyczepa kempingowa...).

• Montować kolektory w stronę możliwie najbardziej skierowaną 
na południe.

• W przypadku instalacji na dachu płaskim zalecamy kotwienie 
kolektorów słonecznych w podłożu, z ewentualnym 
dociążeniem (patrz rozdział « Dane techniczne »).

• Upewnić się, że kolektory nie są osłonięte przed słońcem, np. 
drzewem, czy budynkiem, rzucającym cień przez część dnia.

• Upewnić się, że miejsce, w którym zamontowane są kolektory 
słoneczne jest w stanie wytrzymać ciężar instalacji (kolektor i 
czynnik grzewczy).

• Upewnić się, że konstrukcja, na której zamontowane są 
kolektory słoneczne jest zgodna z wymogami normy EN1991:  
 - W przypadku obciążenia śniegiem (5,0 kN/m²).  
 - W przypadku obciążenia wiatrem (1,6 kN/m²).
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9 Wymiary

Wymiary kolektora SRD 2.3 V (wymiary w mm)

50 1233

20
33

18
75

79
1178

19
78

80
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10 Zasady podłączenia kolektorów słonecznych 
SRD 2.3 V

i
WAŻNE: Czynnik grzewczy zawsze przepływa przez 
kolektor w kierunku od dołu do góry.

i
WAŻNE: Czujnik temperatury kolektorów słonecznych 
montować możliwie jak najbliżej złącza wyjścia.

10.1 Podłączenie 1 kolektora słonecznego

i
WAŻNE: Zaleca się korzystanie z tych schematów przy 
podłączaniu kolektorów słonecznych.

Wlot czynnika po prawej / wylot po lewej 

12

3

1 2

Opis
1 Korek
2 Złącze wejścia/wyjścia
3 Kolektor słoneczny

Wlot czynnika po lewej / wylot po prawej

12

3

1 2

Opis
1 Złącze wejścia/wyjścia
2 Korek
3 Kolektor słoneczny
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i
WAŻNE: Te schematy mogą być zastosowane w razie 
konieczniości, w przypadku podłączenia 1 kolektora 
słonecznego.

Wlot i wylot czynnika po prawej

31

2

1 3

Opis
1 Korek
2 Kolektor słoneczny
3 Złącze wejścia/wyjścia

Wlot i wylot czynnika po lewej

31

2

1
3

Opis
1 Złącze wejścia/wyjścia
2 Kolektor słoneczny
3 Korek
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10.2 Podłączenie 2 kolektorów słonecznych
Wlot czynnika po prawej / wylot po lewej

12

3

1 2

Opis
1 Korek
2 Złącze wejścia/wyjścia
3 Kolektor słoneczny

Wlot czynnika po lewej / wylot po prawej

1
2

3

1
2

Opis
1 Złącze wejścia/wyjścia
2 Korek
3 Kolektor słoneczny

i
WAŻNE: Te schematy mogą być zastosowane w razie 
konieczniości, w przypadku podłączenia 2 kolektorów 
słonecznych.
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Wlot i wylot czynnika po prawej

1
2

3

1 2

Opis
1 Korek
2 Złącze wejścia/wyjścia
3 Kolektor słoneczny

Wlot i wylot czynnika po lewej

12

3

1
2

Opis
1 Korek
2 Złącze wejścia/wyjścia
3 Kolektor słoneczny
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10.3 Podłączenie 3 kolektorów słonecznych
Wlot czynnika po prawej / wylot po lewej

12

3

1 2

Opis
1 Korek
2 Złącze wejścia/wyjścia
3 Kolektor słoneczny

Wlot czynnika po lewej / wylot po prawej

12

3

1 2

Opis
1 Złącze wejścia/wyjścia
2 Korek
3 Kolektor słoneczny
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1

2.6

2.5

2.4

2

2.2

2.1

2.3

3

3.2

3.1
4

4.1

5

5.1

5.2

66.1

6.2

77.1

Opis

1 Kolektor słoneczny SRD 2.3 V x1

2 Zestaw podłączeniowy x1
2.1 Klamra x4
2.2 Złącze wejścia/wyjścia x2
2.3 Korek x2
2.4 Złączka do podłączenia czujnika temperatury

kolektora x2

2.5 Czujnik temperatury kolektora x1
2.6 Instrukcja instalacji x1

3 Zestaw dwóch rur w otulinie "10 m" x1
3.1 Dwie rury w otulinie "10 m" x1
3.2 Uchwyt mocujący x4

INSTALACJA NA DACHU PŁASKIM

11 Instalacja urządzenia

11.1 Lista wyposażenia

11.1.1 Kolektor SRD 2.3 V (z grawitacyjnym powrotem 
czynnika grzewczego do wężownicy zasobnika)

b
UWAGA: Dwie rury w otulinie dla systemu z 
grawitacyjnym powrotem czynnika grzewczego 
do wężownicy zasobnika są wykonane z miedzi, 
o średnicy nominalnej 8,4 / 10 mm, pokryte one 
są materiałem izolacyjnym i zawierają kabel do 
podłączenia czujnika temperatury kolektora.

i
WAŻNE: Nie używać złącz dostarczonych z zestawem 
dwóch rur w otulinie. Używać wyłącznie zestawu 
podłączeniowego i łączników kolejnego kolektora.

i
WAŻNE: Wzmocniony zestaw izolacyjny ma za zadanie 
uzupełnienie izolacji złączy i rur solarnych w razie 
gdyby obieg solarny nie był w pełni chroniony.

4 Zestaw wzmocnionej izolacji x1
4.1 Izolacja w oplocie 2x750 mm x2

5 Łącznik kolejnego kolektora x1
5.1 Klamra x4
5.2 Łącznik kolektorów (L = 175 mm) x2

6 Zestaw dwóch rur w otulinie "20 m" x1
6.1 Dwie rury w otulinie "20 m" x1
6.2 Uchwyt mocujący x8

7 Dodatkowy zestaw uchwytów mocujących x1
7.1 Uchwyt mocujący x4
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11.1.2 Wsporniki i płyty obciążające

1

2

4

1.4

2.2

2.1

1.5

1.6

1.3

1.2

1.7

4.3
4.2

4.1

3.1

3.2

1.1

3

Opis

1 Wspornik x1
1.1 Profi l czołowy x1
1.2 Profi l tylny teleskopowy x1
1.3 Nakrętka x1
1.4 Podkładka  x1
1.5 Śruba x1
1.6 Spinka międzylistwowa x1
1.7 Belka poprzeczna x1

2 Zestaw listew montażowych x1
2.1 Listwa górna x1
2.2 Listwa dolna x1

3 Zestaw elementów obciążających
(w opcji do zamówienia oddzielnie w zależności od rodzaju 
montażu)

x1

3.1 Mocowanie x2
Śruba z łbem prostokątnym x2
Nakrętka samoblokująca x2

3.2 Płyta obciążająca x4
4 Zestaw elementów kotwiących

(w opcji do zamówienia oddzielnie w zależności od rodzaju 
montażu)

x1

4.1 Nakrętka x2
4.2 Podkładka x2
4.3 Kołek metalowy Ø10 mm x2

11.2 Zalecenia przed instalacją

a
 NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia usuwać folię ochronną 
z kolektorów dopiero przy uruchamianiu systemu.

i
 WAŻNE:

Przewody solarne powinny być pokryte materiałem 
izolacyjnym, chroniącym przed stratami ciepła. Należy 
zamontować warstwę izolacji na wszystkich przewodach 
i złączach.

11.3 Niezbędne narzędzia

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

1

2

4 5

6

9

3

7

8 10

Opis
1 Szczypce zaciskowe (*) 
2 Przecinak (*)
3 Opalarka (*)
4A Klucz płaski 10 (*)
4B Klucz płaski 13 (*)
4C Klucz płaski 14 (*)
4D Klucz płaski 17 (*)
4E Klucz płaski 27 (*)
5A Klucz nasadowy 13 (*)
5B Klucz nasadowy 17 (*)
6 Klucz imbusowy 5 (*)
7 Wiertarka elektryczna (*)
8 Liniał (*)
9 Poziomica (*)
10 Miarka (*)

(*) Nie dostarczone
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11.4 Elementy składowe pola kolektorów 
słonecznych

Poniższe tabele umożliwiają ustalenie niezbędnego wyposażenia 
do zainstalowania.

Kolektor słoneczny SRD 2.3 V

Liczba kolektorów słonecznych 1 2 3

Wspornik dla pionowego kolektora słonecznego 2 3 4

Zestaw podłączeniowy 1

Łącznik kolejnego kolektora - 1 2

Zestaw listew montażowych dla pionowego kolektora 1 2 3

Zestaw elementów obciążających (w opcji) 2 3 4

Zestaw elementów kotwiących (w opcji) 2 3 4

Wartości przedstawione w poniższej tabeli odnoszą się do dwóch 
przypadków montażu z obciążeniem.

Podane wartości mają charakter orientacyjny i zostały obliczone
dla odporności przeciw wiatrowi najbardziej ekstremalnych
warunkach.

11.5 Obciążanie wsporników

P1

P2

PL

SK

BY

CZ

Masa / Rama  (kg)
Kolektory pod kątem 30° Kolektory pod kątem 45° Kolektory pod kątem 60°

Zabezpieczenie 
przed 
poślizgiem i 
przechylaniem 

Zabezpieczenie 
przed 
poślizgiem

Zabezpieczenie 
przed 
poślizgiem i 
przechylaniem 

Zabezpieczenie 
przed 
poślizgiem

Zabezpieczenie 
przed 
poślizgiem i 
przechylaniem 

Zabezpieczenie 
przed poślizgiem

Wysokość budynku (m)

Siła wiatru w strefi e 
geografi cznej (km/h)

Strefa
obciążenia

...
do
10

10
do
18

18
do
25

...
do
10

10
do
18

18
do
25

...
do
10

10
do
18

18
do
25

...
do
10

10
do
18

18
do
25

...
do
10

10
do
18

18
do
25

...
do
10

10
do
18

18
do
25

< 72 Kontynent
P1 301 378 429 44 40 70 321 401 454 30 30 30 297 372 421 30 30 37
P2 167 213 244 167 213 244 191 245 281 173 220 251 267 339 387 179 225 256

Strefa 
przybrzeżna

P1 413 487 534 67 81 90 437 513 562 30 30 30 406 477 522 30 30 35
P2 234 279 307 234 279 307 270 321 354 241 286 314 372 441 485 246 291 325

< 81 Kontynent
P1 357 469 544 56 78 92 379 495 572 30 30 30 352 460 532 30 30 37
P2 201 268 313 201 268 313 230 309 361 207 275 320 319 424 494 212 280 325

Strefa 
przybrzeżna

P1 527 621 680 89 108 119 555 652 713 30 30 30 516 607 664 35 45 52
P2 303 359 395 303 359 395 350 415 454 310 366 402 479 566 621 315 372 407

< 90 Kontynent P1 469 581 656 78 100 115 495 611 688 30 30 30 460 568 641 30 41 49
P2 268 335 380 268 335 380 309 388 440 275 342 388 424 529 599 280 348 393

Strefa 
przybrzeżna

P1 619 731 806 107 129 144 650 766 843 30 30 30 604 713 785 45 58 67
P2 358 425 470 358 425 470 414 493 545 365 433 478 564 669 739 370 438 483

< 99 Kontynent P1 581 694 806 100 122 144 611 727 843 30 30 30 568 677 785 41 54 67
P2 335 403 470 335 403 470 388 466 545 342 410 478 529 634 739 348 415 483

Strefa 
przybrzeżna

P1 768 881 955 137 159 174 804 920 998 30 30 30 749 857 930 62 75 84
P2 448 515 560 448 515 560 519 598 650 455 523 568 704 809 879 461 528 573

< 108 Kontynent P1 694 843 955 122 152 174 727 882 998 30 30 30 677 821 930 57 71 84
P2 403 492 560 403 492 560 466 571 650 410 500 568 634 774 879 415 506 573

Strefa 
przybrzeżna

P1 918 1030 1143 166 188 211 959 1075 1191 30 30 30 893 1002 1110 80 92 105
P2 537 605 672 537 605 672 624 703 781 546 613 681 844 949 1054 551 619 686

b
 UWAGA :

Zgodnie z normą wiatrową PN-EN 1991 - Eurocode 1, 
wiatr o bazowej prędkości wynoszącej 108 km/h, może w 
porywach wiać z prędkością od 180 do 200 km/h.
Ramy zostały wykonane w taki sposób, że wytrzymują 
maksymalną prędkość wiatru 108 km/h. W przypadku 
prędkości wiatru przekraczającej 108 km/h nie ma 
gwarancji bezpieczeństwa systemu.

b
 UWAGA :

W przypadku dobrania obciążeń które zabezpieczają 
jedynie przed poślizgiem instalator musi zainstalować 
dodatkowe zabezpieczenia chroniące instalację przed 
przechylaniem.
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11.6 Wymiary pola kolektorów słonecznych 
(wymiary w mm)

1 do 3 kolektorów

C
D

E
A

I

I

B

Liczba 
kolektorów 

słonecznych

30° 45° 60°

C D(1) E(1) I
A (1) B B B 

SR
D 

 2
.3

 V 1 970

1280 1731 2065 2034

- -

50 do 2002 2200
1100

-

3 3463 1263

i
 WAŻNE:

(1) Wymiar A może zmieniać się w zależności od 
wymiaru E i D o ± 50 mm.

i
 WAŻNE:

Promienie słoneczne padają zimą pod kątem 20°.Wartość 
ta zmienia się w zależności od szerokości geografi cznej 
i wymaga sprawdzenia dla każdej konkretnej lokalizacji. 
Należy zwrócić uwagę na cień rzucany przez otaczające 
przedmioty.
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11.7 Ustalanie kąta nachylenia wspornika
30 °

2034

1280

30°

45 °

2034

1731

45°

60 °

2034

2065

60°

Ustawienie profi lu teleskopowego

2

B

A

30°

45°

60°

1

Opis
1 System blokad tylnego profi lu teleskopowego
2 Tylny profi l teleskopowy

• Wcisnąć występ blokujący profi l teleskopowy (A).

• Przesunąć profi l do wybranego położenia.
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11.8 Montaż belki poprzecznej

B

A

5

4
1

2

3

5

Opis
1 Śruba
2 Podkładka
3 Nakrętka
4 Profi l tylny teleskopowy
5 Belka poprzeczna

• Połączyć na ziemi belkę poprzeczną (5) z tylnym profi lem 
teleskopowym(4).

• Wykonać to samo dla pozostałych wsporników.

11.9 Montaż wsporników 

i
 WAŻNE :

Kąta ustawionego przy montażu nie można już później 
zmienić bez kompletnego demontażu pola kolektorów 
słonecznych.

i
 WAŻNE :

Powierzchnia na której montowany jest system musi być 
płaska; co umożliwi liniowy montaż listew mocujących 
kolektory słoneczne.

b
 UWAGA :

W przypadku instalacji na dachu płaskim z kotwieniem w 
podłożu za pomocą kołków, muszą być one dobrane do 
rodzaju podłoża.

b
 UWAGA :

Uważać, aby nie uszkodzić izolacji dachu podczas 
wiercenia.

i
 WAŻNE :
Średnica otworów montażowych do podłoża wynosi 13 
mm.

b
 UWAGA :

Maksymalne naprężenia oddziałujące na każdą stopę 
mocującą wynoszą: 200 daN (kg) na ścinanie i 150 daN 
(kg) na rozciąganie.

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymiarów montażowych 
pola kolektorów słonecznych (patrz rozdział "Wymiary pola 
kolektorów słonecznych").

• Wyznaczyć na podłożu rozmieszczenie stóp mocujących.

• Zamontować górną listwę i sprawdzić jej prawidłowe ułożenie 
za pomocą poziomicy.

1 do 3 kolektorów

11.9.1 Mocowanie do podłoża

• Technika mocowania do podłoża:

• Wywiercić otwory montażowe w podłożu.

• Przymocować do podłoża stopy mocujące profi lu czołowego i 
tylnego profi lu teleskopowego.

2

1

3 4

Opis
1 Metalowy kołek mocujący
2 Podkładka
3 Nakrętka
4 Profi l (czołowy i teleskopowy)

• Wykonać te same czynności z pozostałymi wspornikami.

• Po zamontowaniu wszystkich wsporników pola kolektorów 
sprawdzić czy wszystkie nakrętki na stopach mocujących są 
dobrze dokręcone. 
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11.9.2 Mocowanie do podłoża z wykorzystaniem 

prefabrykowanych obciążników

• Technika mocowania z obciążnikami.

• Połączyć dwie płyty obciążające w następujący sposób: 

i
 WAŻNE :

Niezbędne jest zamontowanie obiążenia w dwóch 
miejcach mocowania wspornika do płyt obciążających.

• Umieścić wspornik w odpowiednich miejscach na połączeniu 
płyt obciążających.

¼

A

B

1

1

Opis
1 Śruba z łbem prostokątnym

• Wsunąć śrubę z łbem na środek płyty obciążającej centralnym 
rowkiem.

• Obrócić śrubę o ćwierć obrotu w prawo. 

2

1

2

Opis
1 Śruba z łbem prostokątnym
2 Nakrętka samoblokująca

• Umieścić prawidłowo i przymocować wspornik na dwóch 
połączonych płytach za pomocą śrub z łbem prostokątnym i 
nakrętek samoblokujących.

1 do 3 kolektorów

• Umieścić prefabrykowane obciążniki na wszystkich płytach 
obciążających wspornika.

• Skleić elementy obciążające, aby tworzyły jedną całość na 
płytach obciążających. 

• Przestrzegać zalecanego obciążenia w punktach mocowania 
profi lu czołowego i tylnego profi lu teleskopowego (patrz 
rozdział "Obciążanie wsporników").
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11.9.3 Montaż z wykorzystaniem systemu 
obciążającego klienta

• Przestrzegać zalecanego obciążenia w punktach mocowania 
profi lu czołowego i tylnego profi lu teleskopowego (patrz 
rozdział "Obciążanie wsporników").

• Zaprojektować system obciążający w ten sposób aby 
konstrukcja wsporników była pozioma.

• Umieścić elementy obciążające w odpowiednim miejscu 
wspornika.

• Zastosować metodę mocowania do podłoża.

• Skleić elementy obciążające, aby tworzyły jedną całość.

• Przymocować stopy mocujące profi lu czołowego i tylnego 
profi lu teleskopowego do systemu obciążającego.

2

1

3 4

5

Opis
1 Metalowy kołek mocujący
2 Podkładka
3 Nakrętka
4 Profi l (czołowy i teleskopowy)
5 Blok obciążający

• Po zamontowaniu wsporników pola kolektorów sprawdzić 
czy wszystkie nakrętki na stopach mocujących są dobrze 
dokręcone.

11.10 Montaż listew montażowych

11.10.1 Montaż dolnych listew

i
 WAŻNE :

W przypadku montażu wielu kolektorów słonecznych 
zamocować najpierw wszystkie listwy dolne sprawdzając 
czy są one ułożone poziomo.

Regulacja położenia listwy

4

3

2

1

A

50-200

Opis
1 Profi l przedni
2 Listwa
3 Zacisk
4 Śruba

• Wsunąć listwę (2) w zacisk (3) wspornika.

• Przesunąć listwę (2), aby wystawała od 50 do 200 mm poza 
wspornik (1).

• Sprawdzić wypoziomowanie listwy (2) i dokręcić śrubę (4) 
zacisku (3).

Montaż dodatkowych listew

3

2

1

=
=

A

Opis
1 Listwa
2 Spinka międzylistwowa
3 Listwa

• Koniec pierwszej listwy (1) powinien znajdować się na 
środku profi lu czołowego drugiego wspornika i powinien być 
prowadzony przez zacisk (2).

• Wsunąć następną listwę (3) poprzez zaciski (2) drugiego i 
trzeciego wspornika.

• Ustawić listwę (3) na styk z pierwszą listwą (1) na środku 
profi lu czołowego wspornika.
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Montaż spinek międzylistwowych

3

2

5

42

1

A

Opis
1 Listwa
2 Spinka międzylistwowa
3 Zacisk
4 Śruba
5 Listwa

• Wcisnąć występy spinki (2) do otworów w sąsiadujących dwóch 
listwach (1) i (5).

• Dokręcić śruby (4) zacisków (3).

• W ten sam sposób połączyć wszystkie listwy pola kolektorów.

11.10.2 Montaż górnych listew

i
 WAŻNE :

W przypadku montażu wielu kolektorów słonecznych 
zamocować najpierw wszystkie listwy górne a następnie 
dokręcić wszystkie śruby zacisków.

Regulacja położenia listwy

A

50-200

2

1

4

3

Opis
1 Profi l przedni
2 Listwa
3 Zacisk
4 Śruba

• Wsunąć listwę (2) w zacisk (3) wspornika.

• Przesunąć listwę (2), aby wystawała od 50 do 200 mm poza 
wspornik (1).

Montaż dodatkowych listew

3

2

1

=
=

A

Opis
1 Listwa
2 Spinka międzylistwowa
3 Listwa

• Koniec pierwszej listwy (1) powinien znajdować się na 
środku profi lu czołowego drugiego wspornika i powinien być 
prowadzony przez zacisk (2).

• Wsunąć następną listwę (3) poprzez zaciski (2) drugiego i 
trzeciego wspornika.

• Ustawić listwę (3) na styk z pierwszą listwą (1) na środku 
profi lu czołowego wspornika.

Montaż spinek międzylistwowych 

A

2

2

31

A

Opis
1 Listwa
2 Spinka międzylistwowa
3 Listwa

• Wcisnąć występy spinki (2) do otworów w sąsiadujących dwóch 
listwach (1) i (3).

• W ten sam sposób połączyć wszystkie listwy pola kolektorów.

i
 WAŻNE  :

Górne listwy powinny być osadzone wysoko, aby 
umożliwić montaż kolektorów słonecznych.
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11.11 Montaż kolektora słonecznego

1

1

2

3

A

B

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Listwa górna
3 Listwa dolna

• Listwa górna (2) powinna być zamontowana wysoko (zgodnie z 
B), aby umożliwić montaż kolektora słonecznego.

• Umieścić kolektor słoneczny (1) w dolnej listwie (3) między 
zaznaczonymi otworami.

• Opuszczać powoli kolektor słoneczny (1) na wsporniki w 
kierunku A. Kolektor przytrzymywany jest przez dolną listwę i 
jedynie styka się z górną listwą.

11.11.1 Montaż dodatkowego kolektora słonecznego

b
 UWAGA :

Aby nie uszkodzić uszczelek montować łączniki ręcznie.

1

2

3

2B

B

A

A

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Klamra
3 Łącznik kolektorów

• Wsunąć łącznik kolektorów (3) do oporu do gniazda kolektora 
(1) w kierunku A.

• Zablokować łącznik kolektorów (3) za pomocą klamry (2) 
zgodnie z B.
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A

1

2

4

2

C

C

A

3

5

B 3

3

4

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Klamra
3 Kolektor słoneczny
4 Łącznik kolektorów
5 Listwa dolna

• Umieścić kolektor słoneczny (3) na listwie dolnej (5) w 
odległości 200 mm od pierwszego kolektora (1).

• Opuszczać powoli kolektor (3) na wsporniki w kierunku A.

• Popchnąć kolektor (3) w kierunku B przytrzymując pierwszy 
kolektor (1) aż łączniki kolektorów wsuną się w gniazda 
kolektorów. Należy uważać, aby nie uszkodzić łączników 
kolektorów (4). Sprawdzić boczne ułożenie kolektorów na 
listwach.

• Zablokować łączniki kolektorów (4) (dolne i górne) za pomocą 
klamer (2) zgodnie z C.

• Postąpić tak samo z pozostałymi kolektorami pola.

11.11.2 Mocowanie kolektorów

1

A

1

2 3

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Listwa górna
3 Śruba  

• Przesuwać zespół górnych listew (2) ku dołowi w kierunku A, 
aby zacisnąć wszystkie kolektory słoneczne. W razie potrzeby 
użyć młotka.

• Dokręcić wszystkie śruby (3) górnych listew pola kolektorów 
słonecznych kluczem imbusowym 5.

12 Połączenie hydrauliczne

i
WAŻNE: Czynnik grzewczy zawsze przepływa przez 
kolektor w kierunku od dołu do góry.

Podłączyć kolektor słoneczny zgodnie z poniższymi 
wskazówkami:

• Wyjąć zatyczki ochronne z otworów kolektora słonecznego 
dopiero w momencie jego podłączania.

• Zamontować złącza zaciskowe używając tulejek oporowych, 
aby uniknąć zniekształcenia rury i uszkodzenia izolacji.

• Przytrzymać złącze podczas dokręcania nakrętek, aby uniknąć 
wszelkich zniekształceń.

• Upewnić się, że wszystkie złącza są prawidłowo dokręcone.
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12.1 Podłączenie kolektora słonecznego do rur

i
 WAŻNE :

Nie używać złącz dostarczonych z zestawem 
dwóch rur w otulinie. Używać wyłącznie zestawu 
podłączeniowego i łączników kolejnego kolektora.

6

4

7

5

1

2

3

1

7

5

6

4

Opis 
1 Kolektor słoneczny
2 Klamra
3 Złącze
4 Tulejka oporowa
5 Nakrętka
6 Pierścień zaciskowy
7 Rura

• Wyciągnąć zatyczki ochronne z otworów kolektora 
słonecznego.

• Wsunąć złącze (3) ręcznie w otwór kolektora i zblokować za 
pomocą klamry (2).

• Umieścić tulejkę oporową (4) w rurze (7).

• Zamontować nakrętkę (5) i pierścień zaciskowy (6) na rurze (7).

• Włożyć odpowiednią rurę w złącze (3) i dokręcić nakrętkę (5).

• Sprawdzić prawidłowy montaż rur oraz dokręcenie nakrętek po 
zakończeniu montażu.

13 Połączenie elektryczne

13.1 Instalacja czujnika temperatury kolektora

i
WAŻNE: Zalecamy użycie żywicy termoutwardzalnej dla 
lepszego kontaktu czujnika z kolektorem

• Przeprowadzić kabel czujnika temperatury pod dachem wraz z 
górną rurą solarną.

• Zamocować kabel czujnika na izolacji rury. 

1

2

Opis
1 Czujnik temperatury kolektora
2 Zatyczka

• Zamontować obowiązkowo czujnik temperatury w gnieździe 
możliwie najbliżej złącza wyjścia.

• Wyjąć zatyczkę (2) znajdującą się z boku kolektora i 
zamocować na kablu czujnika (1).

• Pokryć czujnik żywicą termoutwardzalną.

• Umieścić czujnik w tulei pomiarowej i założyć szczelnie 
zatyczkę (2) na kolektor.

13.2 Podłączenie czujnika temperatury

1

2

3

Opis
1 Złączka termokurczliwa
2 Opalarka
3 Szczypce zaciskowe

e
UWAGA: Połączenie elektryczne między przewodami 
musi być chronione przed niekorzystnym działaniem 
warunków pogodowych.

• Zdjąć izolację z przewodów przy czujniku temperatury i dwóch 
rurach w otulinie.

• Nałożyć złączkę termokurczliwą (1) na przewody i zacisnąć 
ją szczypcami zaciskowymi (3), aby zapewnić ciągłość 
elektryczną.

• Uszczelnić połączenie ogrzewając złączkę termokurczliwą (1) 
przy pomocy opalarki (2).

Instalacja kolektora słonecznego jest zakończona.
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1

2.6

2.5

2.4

2

2.2

2.1

2.3

3

3.2

3.1
4

4.1

5

5.1

5.2

66.1

6.2

77.1

Opis

1 Kolektor słoneczny SRD 2.3 V x1

2 Zestaw podłączeniowy x1
2.1 Klamra x4
2.2 Złącze wejścia/wyjścia x2
2.3 Korek x2
2.4 Złączka do podłączenia czujnika temperatury

kolektora
x2

2.5 Czujnik temperatury kolektora x1
2.6 Instrukcja instalacji x1

3 Zestaw dwóch rur w otulinie "10 m" x1
3.1 Dwie rury w otulinie "10 m" x1
3.2 Uchwyt mocujący x4

INSTALACJA NA DACHU SKOŚNYM

14 Instalacja urządzenia

14.1 Lista wyposażenia

14.1.1 Kolektor SRD 2.3 V (z grawitacyjnym powrotem 
czynnika grzewczego do wężownicy zasobnika)

i
WAŻNE: Wzmocniony zestaw izolacyjny ma za zadanie 
uzupełnienie izolacji złączy i rur solarnych w razie 
gdyby obieg solarny nie był w pełni chroniony.

b
UWAGA: Dwie rury w otulinie dla systemu z 
grawitacyjnym powrotem czynnika grzewczego 
do wężownicy zasobnika są wykonane z miedzi, 
o średnicy nominalnej 8,4 / 10 mm, pokryte one 
są materiałem izolacyjnym i zawierają kabel do 
podłączenia czujnika temperatury kolektora.

i
WAŻNE: Nie używać złącz dostarczonych z zestawem 
dwóch rur w otulinie. Używać wyłącznie zestawu 
podłączeniowego i łączników kolejnego kolektora.

4 Zestaw wzmocnionej izolacji x1
4.1 Izolacja w oplocie 2x750 mm x2

5 Łącznik kolejnego kolektora x1
5.1 Klamra x4
5.2 Łącznik kolektorów (L = 175 mm) x2

6 Zestaw dwóch rur w otulinie "20 m" x1
6.1 Dwie rury w otulinie  "20 m" x1
6.2 Uchwyt mocujący x8

7 Dodatkowy zestaw uchwytów x1
7.1 Uchwyt mocujący x4
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14.1.2 Elementy mocujące

1

1.1 1.2

1.3

2

2.1

2.2

33.1
3.2

3.3

55.1 5.2

5.3

4

4.1
4.2

4.4

4.3

Opis
1 Zestaw uchwytów krokwiowych typu P do montażu na dachu z 

dachówki falistej - 1 kolektor
x1

1.1 Górny uchwyt mocujący x2
1.2 Dolny uchwyt mocujący x2
1.3 Zestaw śrub mocujących x1

2 Zestaw dystansowy mocowania dachówki falistej x1
2.1 Szeroka płytka x4
2.2 Zestaw śrub mocujących x1

3 Zestaw uchwytów krokwiowych typu S do montażu na dachu z 
dachówki płaskiej - 1 kolektor

x1

3.1 Górny uchwyt mocujący x2
3.2 Dolny uchwyt mocujący x2
3.3 Zestaw śrub mocujących x1

4 Zestaw do montażu na dachu z blachodachówki - 1 kolektor x1
4.1 Górny uchwyt mocujący x2
4.2 Dolny uchwyt mocujący x2
4.3 Kołek x4
4.4 Śruba mocująca x4

5 Zestaw do montażu na dachu z płytki dachowej - 1 kolektor x1
5.1 Górny uchwyt mocujący x2
5.2 Dolny uchwyt mocujący x2
5.3 Zestaw śrub mocujących x1
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14.2 Zalecenia przed instalacją

i
WAŻNE: Przewody solarne powinny być pokryte 
materiałem izolacyjnym, chroniącym przed stratami 
ciepła. Należy zamontować warstwę izolacji na 
wszystkich przewodach i złączach.

14.3 Niezbędne narzędzia

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

Opis
1 Szczypce zaciskowe (*)
2 Przecinak (*)
3 Opalarka (*)
4A Klucz płaski 13 (*)
4B Klucz płaski 15 (*)
4C Klucz płaski 17 (*)
4D Klucz płaski 18 (*)
5A Klucz nasadowy 9 (*)
5B Klucz nasadowy 13 (*)
6 Klucz imbusowy 5 (*)
7 Wiertarka (*)
8 Piłka do metalu (*)
9 Liniał (*)
10 Poziomica (*)
11 Miarka (*)

(*) Nie dostarczone

14.4 Elementy składowe pola kolektorów słonecznych
Poniższa tabela umożliwia określenie niezbędnego wyposażenia w zależności od liczby kolektorów słonecznych do zainstalowania.

Liczba kolektorów słonecznych 1 2 3

Zestaw montażowy (uchwyt mocujący) 1 2 3

Zestaw podłączeniowy 1

Łącznik kolejnego kolektora 0 1 2
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14.5 Umiejscowienie uchwytów na dachu

14.5.1 Montaż kolektorów obok siebie

A

CC B

A

CC B

Wymiary (mm) SRD 2.3 V

A 2020

B 550 ±100

C 760 ±100

14.6 Montaż uchwytów mocujących

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zachować minimalną 
bezpieczną odległość dodatkowego 1 m pasa 
bezpieczeństwa od krawędzi dachu.

b
WAŻNE: Nie zmieniać struktury łat dachu. Sprawdzić 
wytrzymałość łat i w razie konieczności wykorzystać je 
do zamontowania kolektorów słonecznych.

• Zmierzyć na dachu przestrzeń zajętą przez pole kolektorów 
słonecznych.

• Odsłonić pokrycie dachowe na poziomie odpowiednich 
punktów montażu uchwytów.

14.6.1 Mocowanie dla płytki dachowej i dachówki 
płaskiej

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Sprawdzić wytrzymałość 
istniejących łat przed ich wykorzystaniem do 
montażu.

i
WAŻNE: Jeżeli nie można zamocować uchwytów 
mocujących na istniejących łatach należy dodać jedną 
pośrednią.

1

2

3

3

Opis
1 Uchwyt mocujący
2 Śruba
3 Łata

• Usunąć płytki dachowe lub dachówki w punkcie montażu.

• Umieścić uchwyt mocujący (1) na łatach (3) i zamocować go 
trzema dostarczonymi śrubami (2).

• Ułożyć ponownie dachówki.

• Upewnić się, że płaskie dachówki lub płytki dachowe nie 
chwieją się i są ułożone stabilnie na poziomie uchwytów 
mocujących.
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14.6.2 Mocowanie dla dachówki falistej poprzez 
wciśnięcie

1

2

Opis
1 Uchwyt mocujący
2 Śruba

• Usunąć dachówki w punkcie montażu.

• Odkręcić śrubę (2).

• Umieścić uchwyt mocujący (1)  na dachówce i łacie.

• Ścisnąć uchwyt mocujący (1) ręką, aby zacisnąć go na 
dachówce i łacie.

• Dokręcić śrubę (2) i założyć dachówki.

14.6.3 Mocowanie dla dachówki falistej poprzez 
przykręcenie

Pierwsze rozwiązanie

 - Zmiana ustawienia mocowania uchwytu

1

2

Opis
1 Uchwyt w pozycji do wciśnięcia
2 Uchwyt w pozycji do przykręcenia

• Aby przejść z jednego typu typu mocowania na drugi odkręcić 
śrubę blokującą używając klucza imbusowego 5  a następnie 
przesunąć uchwyt do mocowania (2) o 180°.

• Dokręcić śrubę, aby zablokować uchwyt.

 - Mocowanie uchwytu do dachu

1

2

Opis
1 Uchwyt mocujący
2 Śruba

• Usunąć dachówki w punkcie montażu.

• Umieścić uchwyt mocujący (1) na krokwi i zamocować za 
pomocą dostarczonych śrub (2).
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Drugie rozwiązanie

W razie gdyby uchwyty mocujące nie stykały się z krokwiami 
dachowymi użyć szerokich płytek do przesunięcia mocowania.

 - Montaż szerokiej płytki

A D

B
C

• Odkręcić śrubę blokującą używając klucza imbusowego 5 i 
zastąpić standardową płytę płytą szeroką.

• Dokręcić śrubę, aby zablokować uchwyt.

 - Mocowanie uchwytu do dachu

1

2

3

Opis
1 Uchwyt mocujący
2 Śruba
3 Szeroka płytka

• Usunąć dachówki w punkcie montażu.

• Umieścić uchwyt mocujący (1) na krokwi i zamocować za 
pomocą dostarczonych śrub (2).

Regulacja położenia uchwytu

1

A

2

Opis
1 Uchwyt mocujący
2 Śruba

• Odkręcić śrubę (2) i przesunąć  uchwyt mocujący (1) zgodnie z 
A, aby doszło do kontaktu z dachówką.

• Po zakończeniu regulacji dokręcić (2) i założyć dachówki.

14.6.4 Mocowanie na dachu z blachy

1
2

3

Opis
1 Nakrętka
2 Szczelna podkładka
3 Śruba

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przed przewierceniem pokrycia 
dachowego sprawdzić umiejscowienie krokwi, aby 
móc przykręcić mocowania.
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• Wywiercić otwór w pokryciu dachowym i wstępnie przewiercić 
krokiew w punkcie montażu.

• Dokręcić śrubę (3) do krokwi za pomocą klucza nasadowego  9 
mm.

• Dokręcić nakrętkę (1) i szczelną podkładkę (2) używając klucza 
18 mm, aby uszczelnić pokrycie dachowe.

2
1

3

2

Opis
1 Śruba
2 Nakrętka
3 Uchwyt mocujący

• Oprzeć uchwyty mocujące (3) na pokryciu dachowym i 
zamocować za pomocą nakrętek (2).

• Odciąć nadmiar śruby (1) tuż przy nakrętce, aby uniknąć 
uszkodzenia kolektora.

a NIEBEZPIECZEŃSTWO: Usunąć opiłki.

14.7 Regulacja dolnych mocowań

b
UWAGA: Sprawdzić, czy uchwyty (1) znajdują się na 
mechanizmie zapadkowym  a nie są wciśnięte w dole 
poza mechanizmem.

1

1

2

3

A
B

B

Opis
1 Uchwyt
2 Liniał
3 Poziomica

• Sprawdzić wyrównanie uchwytów mocujących (1), przyłożyć do 
nich liniał (2) i poziomicę (3).

• Poprawić położenie, unieść uchwyt (1) zgodnie z A i przesunąć 
go na mechanizmie zapadkowym zgodnie z B.

• Sprawdzić i wyrównać w razie konieczności zespół dolnych 
uchwytów zamontowanych na dachu.
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14.8 Montaż kolektorów słonecznych

14.8.1 Montaż kolektorów obok siebie 

b
UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia dolnej części 
kolektorów słonecznych należy odpowiednio odsunąć 
górne uchwyty.

3

B C
2

1

2

1

A

Opis
1 Uchwyt
2 Nakrętka
3 Kolektor słoneczny

• Sprawdzić, czy górne uchwyty są wystarczająco odsunięte od 
miejsca instalacji kolektora słonecznego.

• Umieścić kolektor (3) na uchwytach mocujących z uchwytami 
(1).

• Opuścić kolektor powoli na dach.

• Umieścić dolne uchwyty (1) wewnątrz profi lu kolektora 
unosząc je zgodnie z B i przesuwając zgodnie z C.

• Zamocować kolektor (3), dokręcić nakrętki (2) za pomocą 
klucza płaskiego 13 mm.

1

1

3
2

A

B

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Nakrętka
3 Uchwyt

• Przesunąć górne uchwyty (3) zgodnie z A i B, aby zamocować 
kolektor słoneczny (1).

• Sprawdzić, czy uchwyty znajdują się wewnątrz profi lu 
kolektora (1).

• Zamocować kolektor (1), dokręcić nakrętki (3) za pomocą 
klucza płaskiego 13 mm.

• Podłączyć całość do obiegu (patrz rozdziały "Połączenie 
hydrauliczne" i "Połączenie elektryczne").

Montaż łączników kolektorów

b
UWAGA: Aby nie uszkodzić uszczelek montować 
łączniki ręcznie. 

1

1

2

3

3

2

1

B

B

A

A

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Klamra
3 Łącznik kolektorów

• Wsunąć łączniki kolektorów (3) do oporu w otwory kolektora 
(1).

• Zblokować łączniki kolektorów (3) za pomocą klamer (2).
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Montaż dodatkowego kolektora słonecznego

2

2

3

1

3

2

1

1

4

4

B

B

A

Opis
1 Kolektor słoneczny
2 Kolektor słoneczny
3 Łącznik kolektorów
4 Klamra

• Umieścić kolektor (1) na uchwytach mocujących w odległości 
200 mm od pierwszego kolektora.

• Przesunąć do oporu kolektor (1) zgodnie z A uważając, aby nie 
uszkodzić łączników kolektorów.

• Zblokować łączniki kolektorów (3) za pomocą klamer (4).

• Zamocować kolektor (1).

• Kontynuować montaż według tej samej metody i podłączyć 
pole do obiegu (patrz rozdziały "Połączenie hydrauliczne" i 
"Połączenie elektryczne").

14.9 Przejście rur przez dach 

1

3

2

4

Opis
1 Dachówka
2 Listwa
3 Przejście rury przez dach
4 Rura solarna

• W celu przełożenia rury solarnej (4) wykonać otwór trapezowy 
w folii ochronnej pod dachem. Większe wycięcie należy 
wykonać w górnej części, aby uniknąć penetracji wody.
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15 Połączenie hydrauliczne

i
WAŻNE: Czynnik grzewczy zawsze przepływa przez 
kolektor w kierunku od dołu do góry.

b UWAGA: Aby nie uszkodzić uszczelek montować złącza 
ręcznie. 

i
WAŻNE: Nie używać złącz dostarczonych z zestawem 
dwóch rur w otulinie. Używać wyłącznie zestawu 
podłączeniowego i łączników kolejnego kolektora.

15.1 Podłączenie kolektorów do rur

6

4

7

5

1

2

3

1

7

5

6

4

Opis 
1 Kolektor słoneczny
2 Klamra
3 Złącze
4 Tulejka oporowa
5 Nakrętka
6 Pierścień zaciskowy
7 Rura

• Wyciągnąć zatyczki ochronne z otworów kolektora.

• Wsunąć złącze (3) ręcznie w otwór kolektora i zblokować za 
pomocą klamry (2).

• Umieścić tulejkę oporową (4) w rurze (7).

• Zamontować nekrętkę (5) i pierścień zaciskowy (6) na rurze (7).

• Włożyć odpowiednią rurę w złącze (3) i dokręcić nakrętkę (5).

• Sprawdzić prawidłowy montaż rur oraz dokręcenie nakrętek po 
zakończeniu montażu.

15.2 Zalecenia przed instalacją zestawu dwóch rur 
w otulinie

• Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, na króćcach 
zasilania i powrotu kolektora, skierować rury w górę, 
zachowując promień ugięcia i kąt nachylenia względem linii 
poziomej, aby ułatwić opróżnianie kolektorów słonecznych.

15°<ß<30°

R = 70 ±30

Wymiary w mm.
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16 Połączenie elektryczne

16.1 Instalacja czujnika temperatury kolektora

i WAŻNE: Zalecamy użycie żywicy termoutwardzalnej dla 
lepszego kontaktu czujnika z kolektorem

• Przeprowadzić kabel czujnika temperatury pod dachem wraz z 
górną rurą solarną.

• Zamocować kabel czujnika na izolacji rury.

1

2

Opis
1 Czujnik temperatury kolektora
2 Zatyczka

• Zamontować obowiązkowo czujnik temperatury w gnieździe 
możliwie najbliżej złącza wyjścia.

• Wyjąć zatyczkę (2) znajdującą się z boku kolektora i 
zamocować na kablu czujnika (1).

• Pokryć czujnik żywicą termoutwardzalną.

• Umieścić czujnik w tulei pomiarowej i założyć szczelnie 
zatyczkę (2) na kolektor. 

16.2 Podłączenie czujnika temperatury

1

2

3

Opis
1 Złączka termokurczliwa
2 Opalarka
3 Szczypce zaciskowe

e
UWAGA: Połączenie elektryczne między przewodami 
musi być chronione przed niekorzystnym działaniem 
warunków pogodowych.

• Zdjąć izolację z przewodów przy czujniku temperatury i dwóch 
rurach w otulinie.

• Nałożyć złączkę termokurczliwą (1) na przewody i zacisnąć 
ją szczypcami zaciskowymi (3), aby zapewnić ciągłość 
elektryczną.

• Uszczelnić połączenie ogrzewając złączkę termokurczliwą (1) 
przy pomocy opalarki (2).

Instalacja kolektorów słonecznych jest zakończona.

i
WAŻNE: Usunąć folię ochronną kolektorów 
słonecznych dopiero przy uruchamianiu systemu.
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17 Kontrola instalacji

Coroczny przegląd

• Sprawdzić wzrokowo kolektory słoneczne, mocowania i 
podłączenia.

• Sprawdzić czystość szyb kolektorów słonecznych.

• Sprawdzić uchwyty lub wsporniki instalacji.

• Sprawdzić uszkodzenie izolacji rur solarnych.

18 Przeglądy

• Sprawdzać co roku parametry czynnika grzewczego i 
wymieniać go w razie potrzeby.

18.1 Charakterystyka czujnika temperatury 
kolektora

Temperatura  Rezystancja

-20°C 97070 Omów
-10°C 55330 Omów
-5°C 42320 Omów
0°C 32650 Omów
5°C 25390 Omów
10°C 19900 Omów
15°C 15710 Omów
20°C 12490 Omów
25°C 10000 Omów
30°C 8057 Omów
35°C 6532 Omów
40°C 5327 Omów
50°C 3603 Omów
60°C 2488 Omów
70°C 1752 Omów
80°C 1258 Omów
90°C 918 Omów
100°C 680 Omów
110°C 511 Omów
120°C 389 Omów
130°C 301 Omów

19 Kontakt z infolinią Saunier Duval

• Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę 
www.saunierduval.pl lub skontaktować się z infolinią 
Saunier Duval dostępną pod numerem telefonu 801 80 66 66.
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20 Dane techniczne

Opis Jednostka SRD 2.3 V

Typ absorbera / Serpentyna

Powłoka absorbera / Wysoce 
selektywna

Masa kg 37.5
Pojemność l 1.46

Maksymalne ciśnienie
bar 10
kPa 1000

Powierzchnia brutto absorbera m2 2.33
Powierzchnia brutto kolektora m2 2.51
Powierzchnia apertury m2 2.35
Pochłanianie absorbera (α) % 95
Emisyjność absorbera (ε) % 5
Typ szkła / Szkło bezpieczne 
Współczynnik sprawności η 0 % 80
Współczynnik liniowy straty ciepła K1 W/(m²k) 3.327
Współczynnik kwadratowy straty ciepła 
K2 W/(m²k²) 0.015

Temperatura maksymalna °C 170
Moc maksymalna kW 1.35
Pojemność cieplna kJ/m2k 5.73
Szerokość kolektora mm 1233
Długość kolektora mm 2033
Grubość  kolektora mm 80

i
Uwaga:
Po pierwszym uruchomieniu i w okresach o silnych 
wahaniach temperatury zewnętrznej może dochodzić 
do gromadzenia się wilgoci w kolektorze.
To normalna charakterystyka robocza i nie ma 
żadnego wpływu na parametry systemu.

i
Uwaga:
Odbicia słońca mogą spowodować wystąpienie w 
szkle zaburzeń strukturalnych właściwych dla tego 
materiału.
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SAUNIER DUVAL

Tel. : + 48 22 323 01 80
Fax : + 48 22 323 01 13

www.saunierduval.pl

Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

Infolinia : 801 806 666
info@saunierduval.pl

Zawsze po Twojej stronie


