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3	 VARIANTE	DE	INSTALAŢII

3.1 Indicaţii generale

La racordul la boiler trebuie respectate reglementările firmei de utilităţi 

locale şi normele corespunzătoare.

- Schema de instalare oferă doar o indicaţie asupra unei circuit hidraulic şi 

nu înlocuieşte proiectul specializat şi nu oferă corectitudinea montajului. 

- Proiectul instalaţiei şi pozarea dispozitivelor de siguranţă trebuie 

executate conform normelor în vigoare şi a reglementărilor locale.

- Grupul de pompe REHAU SOLECT cuprinde componentele hidraulice şi 

de siguranţă necesare unei funcţionare impecabile. 

 

Ventilul de siguranţă al apei potabile trebuie montat deasupra boilerului 

pentru a-l proteja de murdărire, depunere de calcar şi temperaturi ridicate. 

În timpul mentenanţei boilerul nu trebuie golit la ventilul de siguranţă.

În zonele fără apă calcaroasă sunt permise temperaturi ale boilerului de 

peste 60 C.

- în submeniul temp. max. boiler valoarea acesteia trebuie crescută 

corespunzător

- utilizarea mixerului thermostatic REHAU SOLECT pentru a evita pericolul 

de arsuri la locul de punctul de consum şi pentru a minimiza pierderile 

de căldură

ATENŢI
Pericol de accidentare!

Dacă nu se instalează nici un ventil de amestec thermostatic la ieşirea apei 

calde trebuie redusă  temperatura maximă setată din fabrica la boiler la 

60C pentru a se evita pericolul de arsuri!

Pentru protejarea membranei vasului de expansiune de temperaturi 

prea mari se recomandă montarea laterală a unui recipient de 

precomutare. Influenţele dăunătoare ale temperaturii ridicate apar în cazul 

supradimensionării suprafeţei de colectori, în cazul instalaţiilor pentru 

susţinerea încălzirii sau în cazul distanţelor scurte de ţevi între câmpul 

colectorilor şi vasul de expansiune (centrala de încălzire de pe acoperiş).

Dimensionare

Pentru dimensionarea suprafeţei colectorilor şi a boilerului vezi proiectul 

instalaţiei şi dimensionarea la cap. 4.2.
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Protecţie împotriva legionelei

În cazul boilerelor bivalente trebuie avute în vedere, conform foii de lucru 

DVGW W551, următoarele:

- în cazul conţinutului boilerelor mai mari de 400 l şi conţinut mai mare 

de 3l în ţevi între schimbătorului de căldură şi a punctului de consum 

trebuie ca întreg conţinutul de apă să fie cel puţin o dată pe zi încălzit la 

60C pentru a se evita formarea legionelei.

- Pentru utilizarea maximă a randamentului  trebuie să se realizeze 

reglarea cazanului după masa tărziu înainte de vărful de filtare de seară. 

Încălzirea întregului volum de apă la 60C se poate realize cu ajutorul 

sistemului de reglare REHAU SOLECT vario în combinaţie cu generatorul 

de căldură montat lateral.

Pentru instalaţii mai mici sunt valabile, conform foii de lucru DVGW W551, 

următoarele cerinţe:

- setarea temperaturii încălzirii apei calde de la regulator la 60C. Trebuie 

evitate temperaturile de funcţionare mai mici de 50C.

- beneficiarul sau executantul în cazul punerii în funcţiune trebuie să 

se informeze asupra riscurilor de periclitare a sănătăţii (dezvoltarea 

legionelei)

Instalaţiile mici sunt definite, conform foii de lucru DVGW W551, după cum 

urmează:

- instalaţii cu boiler de încălzire a apei în case uni şi bifamiliale indiferent 

de conţinutul de apă caldă încălzită şi de reţeaua de ţevi

instalaţii cu încălzire a apei cu un conţinut ≤ 400 l  şi un conţinut al reţelei 

de ţevi între ieşirea sistemului de încălzire a apei şi locul de prelevare de 

≤ 31 l.
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3.2 Varianta 1: instalaţie solară standard pentru încălzirea apei potabile cu boiler bivalent de apă potabilă

Imag. 3-1 exemplu de schemă a unei instalaţii solare cu un camp de colectori şi boiler bivalent (racord la apă rece conform DIN 1988)

1. Colector tip vană REHAU SOLECT

 Colector de faţadă , colector  tip ramă

2. boiler de apă potabilă REHAU SOLECT

3. grup de pompe REHAU SOLECT

4. sistem de reglare standard REHAU SOLECT

TKO  senzor temperatură collector

TBU  senzor temperatură apă caldă jos

TKR  senzor temperatură retur (opţional)

VIG  transmiţător impuls rată de curgere (opţional)

AGS  vas de expansiune REHAU SOLECT

VGS  recipient de preconectare (opţional)

AGW  vasul de expansiune potrivit pt. apă potabilă

SV  ventil de siguranţă

KHS  robinet cu termometru integrat

3.2.1 logica de reglare

PS deschis dacă TKO > TBU + supraînălţare deschis

PS închis dacă TKO < TBO + supraînălţare închis

PS închis dacă TBU = TB max

3.2.2 domenii de utilizare

instalaţii solare de apă potabilă

SB  frână gravitaţională (in KHS integrat)

PS  pompă circuit solar

DS  monitorizare debit

TM  ventil de amestec thermostat REHAU SOLECT cu piedică 

 antiretur

PZ  pompă de circulaţie apei potabile, reglată orar

VK  cazan tur

RK  cazan retur

FE  golire

EL  aerisire REHAU SOLECT

EV  Ventil de aerisire 

LA   microcaptator bule de aer (opţional)

EH  rezistenţă de încălzire electrică

FWW  senzor reîncălzire apă potabilă

3.2.3 reîncălzirea boilerului

- reîncălzire convenţională prin cazan de ulei, gaz sau peleti

- reîncălzire electrică

Citiţi cu atenţie conţinutul capitolului Indicaţii generale de la pagina 43!
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3.3  Varianta 2: instalaţie solară standard pentru încălzirea apei potabile cu boiler bivalent de apă potabilă
Varianta pentru ţevi de racord lungi

Imag. 3-2 exemplu de schemă a unei instalaţii soalre cu un câmp de colectori şi boiler bivalent în cazul unui conţinut ridicat de mediu conductibil termic din 

reţeaua de ţevi (racord la apă rece conform DIN 1988)

1. Colector tip vană REHAU SOLECT

 Colector de faţadă , colector  tip ramă

2. boiler de apă potabilă REHAU SOLECT

3. grup de pompe REHAU SOLECT

4. sistem de reglare varioREHAU SOLECT

TKO  senzor temperatură colector

TBU  senzor temperatură apă caldă jos

TKR  senzor temperatură retur (opţional)

TBY  senzor temperatură bypass

UBY  ventil de comutare cu trei căi REHAU SOLECT pentru comutarea 

 bypass (AB-B deschis fără curent)

VIG  transmiţător impuls rată de curgere (opţional)

AGS  vas de expansiune REHAU SOLECT

VGS  recipient de preconectare (opţional)

AGW  vas de expansiune potrivit pt. apă potabilă

SV  ventil de siguranţă

KHS  robinet cu termomentru integrat

SB  frână gravitaţională (in KHS integrat)

PS  pompă circuit solar

DS  monitorizare debit

TM  ventil de amestec thermostat REHAU SOLECT cu piedică 

 antiretur

PZ  pompă de circulaţie a pei potabile, reglată orar

VK  cazan tur

RK  cazan retur

FE  golire

EL  aerisire REHAU SOLECT

EV  Ventil de aerisire 

LA   microcaptator bule de aer (opţional)

EH  rezistenţă de încălzire electrică

FWW  senzor reîncălzire apă potabilă
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3.3.1 logica de reglare

PS deschis dacă TKO > TBU + supraînălţare deschis

PS închis dacă TKO < TBO + supraînălţare închis

PS închis dacă TBU=TB max

UBY deschis dacă (TBY > TBU  + supraînălţare închis  + 2K) şi PS deschis

UBY închis dacă (TBY <TBU  + supraînălţare închis ) sau PS închis

Citiţi cu atenţie şi conţinutul textului din capitolul Indicaţii generale de la 

pagina 43!

3.3.2 domenii de utilizare

Instalaţii solare de apă potabilă cu conţinut crescut de mediu conductibil 

termic în circuit solar.

Această variantă de instalaţie se potriveşte pentru reţea de ţevi lungi pentru 

minimizarea perioadei de circulaţie şi răcirea inutilă a boilerului la pornirea 

instalaţiei. 

3.3.3 reîncălzirea boilerului

- reîncălzire convenţională prin cazan de ulei, gaz sau peleti

- reîncălzire electrică
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3.4  Varianta 3: instalaţie solară pentru încălzirea apei potabile şi susţinerea termică a clădirii cu boiler combi 
Reîncălzire cu cazan termic cu foc continuu

Imag. 3-3 exemplu de schemă a unei instalaţii solare cu un câmp de colectori şi boiler combi, creşterea returului cu susţinerea termică (racord la apă rece 

conform DIN 1988)

1. Colector tip vană REHAU SOLECT

 Colector de faţadă , colector  tip ramă

2. boiler combi REHAU SOLECT

3. grup de pompe REHAU SOLECT

4. sistem de reglare varioREHAU SOLECT

TKO senzor temperatură colector

TPO  senzor temperatură tampon sus

TPU  senzor temperatură tampon jos

TBU  senzor temperatură apă caldă jos

TKR  senzor temperatură retur (opţional)

TRH  senzor temperatură retur

UHR  ventil de comutare cu trei căi REHAU SOLECT pentru retur 

 (AB-B deschis fără curent)

VIG  transmiţător impuls rată de curgere (opţional)

AGS  vas de expansiune REHAU SOLECT

VGS  recipient de preconectare (opţional)

AGW  vas de expansiune potrivit pt. apă potabilă

AGH  vas de expansiune circuit încălzire

SV  ventil de siguranţă

KHS  robinet cu termomentru integrat

SB  frână gravitaţională (in KHS integrat)

PS  pompă circuit solar

DS  monitorizare debit

TM  ventil de amestec thermostat REHAU SOLECT cu piedică 

 antiretur

PZ  pompă de circulaţie a pei potabile, reglată orar

VK  cazan tur

RK  cazan retur

FE  golire

EL  aerisire REHAU SOLECT

EV  Ventil de aerisire 

LA   microcaptator bule de aer (opţional)

EH  rezistenţă electrică

FWW  senzor reîncălzire apă potabilă

VK  tur circuit încălzire

RK  retur circuit temperatură joasă/golire
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3.4.1 logica de reglare

PS deschis dacă TKO > TBU + supraînălţare deschis

PS închis dacă TKO < TBO + supraînălţare închis

PS închis dacă TBU=TB max

TPO=TPmax

Dacă senzorul TBO sau TPO este racordat, atunci acesta preia funcţia de 

protecţie la supraîncălzire, în rest are efect asupra TPU.

Creşterea returului

UHR deschis dacă TPO > TRH + dif. retur deschis

UHR închis dacă TPO < TRH + dif. retur închis

UHR închis dacă TPO > TRHmax

3.4.2 domenii de utilizare

Instalaţii solare de apă potabilă şi susţinerea termică a clădirilor uni sau 

bifamiliale.

3.4.3 reîncălzirea boilerului

- reîncălzire convenţională prin cazan de ulei, gaz sau peleti

- reîncălzire electrică

- reîncălzirea rezervorului de apă potabilă

- direct prin schimbătorul de căldură cu ţevi plane

- indirect prin grosimea peretelui boilerului tampon prin încălzirea stratului 

superior al acestuia

Racordurile la boilerul combi (partea tampon) nu trebuie să se închidă 

înspre ventilul de siguranţă al instalaţiei de încălzire existentă.

Citiţi cu atenţie conţinutul capitolului Indicaţii generale de la pagina 43!
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3.5  Varianta 4: instalaţie solară pentru încălzirea apei potabile şi susţinerea termică a clădirii cu boiler combi 
Reîncălzire cu cazan termic cu combustibil solid

Imag. 4-3 exemplu de schemă a unei instalaţii solare cu un câmp de colectori şi boiler combi, cazan cu combustibil solid  

 (racord la apă rece conform DIN 1988)

5. Colector tip vană REHAU SOLECT

 Colector de faţadă , colector  tip ramă

6. boiler combi REHAU SOLECT

7. grup de pompe REHAU SOLECT

8. sistem de reglare varioREHAU SOLECT

TKO senzor temperatură colector

TPO  senzor temperatură tampon sus

TPU  senzor temperatură tampon jos

TBU  senzor temperatură apă caldă jos

TKR  senzor temperatură retur (opţional)

VIG  transmiţător impuls rată de curgere (opţional)

AGS  vas de expansiune REHAU SOLECT

VGS  recipient de preconectare (opţional)

AGW  vas de expansiune potrivit pt. apă potabilă

AGH  vas de expansiune circuit încălzire

SV  ventil de siguranţă

3.5.1 Logica reglării

Circuitul solar
PS deschis dacă TKO > TPU + supraînălţare deschis

PS închis dacă TKO < TPU + supraînălţare închis

PS închis dacă TPU=TP max

KHS  robinet cu termomentru integrat

SB  frână gravitaţională (in KHS integrat)

PS  pompă circuit solar

DS  monitorizare debit

TM  ventil de amestec thermostat REHAU SOLECT cu piedică 

 antiretur

PZ  pompă de circulaţie a pei potabile, reglată orar

VK  cazan tur

RK  cazan retur

FE  golire

KEL  ventil cu evacuare

EL  aerisire REHAU SOLECT

EV  Ventil de aerisire 

LA   microcaptator bule de aer (opţional)

PFK  pompă pentru cazan suplimentar

TV ventil de amestec termic (lateral)

EH  rezistenţă electrică

Cazan suplimentar 
PFK deschis dacă TFK > TPU + supraînălţare deschis

PFKînchis dacă TFK <TPU + supraînălţare închis
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3.5.2 Domenii de utilizare

Instalaţii solare de apă potabilă şi susţinerea termică a clădirilor uni sau 

bifamiliale.

3.5.3 Reîncălzirea boilerului

- cazan combustibil solid

- reîncălzire electrică

- reîncălzirea rezervorului de apă indirect prin peretele boilerului

- racordarea suplimentară a unui cazan cu încălzire continuă pentru 

încălzirea directă sau indirectă a apei

racordul la boilerul combi (partea tampon) nu trebuie să se închidă înspre 

ventilul de siguranţă al instalaţiei de încălzire existentă.

Citiţi cu atenţie conţinutul capitolului Indicaţii generale de la pagina 43!
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5.	 iNDiCAŢii	PRiViND	PUNEREA	ÎN	FUNCŢiUNE,	
FUNCŢiONAREA	Şi	ÎNtREŢiNEREA

5.1 Punerea în funcţiune

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare!
Pericol de deterioarare!
Evaporarea bruscă a lichidului datorată colectorilor fierbinţi poate provoca 

arsuri şi/sau distrugerea ţevilor de absorberi ai colectorilor!

Realizaţi spălarea, proba de presiune, reglarea şi punerea în funcţiune doar 

în cazul unei radiaţii solare reduse (de exemplu dimineaţa, când cerul este 

înnorat) sau cu colectorii acoperiţi.

ATENŢIE
Mediului conductibil termic rezistă la transportul căldurii şi 
protejează instalaţia de îngheţ dacă este utilizat conform indicaţiilor! 
O utilizare necorespunzătoare poate conduce la periclitarea sănătăţii!

Imag 5-1 Racordurile de umplere şi spălare

VL  tur   K1  KFE robinet

RL  retur          K2  KFE robinet

PS  pompă circuit solar   K1  robinet

                                       K5  robinet

TRU  senzor temperatură apă caldă jos

TKR  senzor temperatură retur (opţional)  

Intrarea mizeriei conduce la reducerea calităţii mediului conductibil termic.

Înainte de punerea în funcţiune a circuitului colectorilor trebuie ca vasul 

de expansiune să fie reglat corespunzător înălţimii statice a instalaţiei (vezi 

Alegerea vasului de dilatare REHAU SOLECT de la pagina 59)

Punerea în funcţiune a circuitului colectorului se referă la următorii paşi:

- pregătirea punerii în funcţiune

- realizarea punerii în funcţiune

- încheierea punerii în funcţiune

Imag 5-2 Umplerea-spălarea cu pompă

WW  apă caldă

KW  apă rece

E1  şurub reglaj

BP  pompă umplere

VL RL
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5.1.1 Pregătirea punerii în funcţiune

1. Deschideţi robinetului înainte de aerisitor de la punctual cel mai înalt al 

instalaţiei

2. Închideţi robinetul K4 şi şurubul de setare E1 la sistemul de control al 

debitului. Pompa circuitului solar e închisă

3. Reglaţi robinetului K5 cu termometrul integrat la 45OC. Deschideţi frâna 

gravitaţională în circuitul de tur.

4. Fixaţi la toate circuitele solare maneta ventilelor de comutare REHAU 

SOLECT pe poziţia de mijloc 

5.1.2 Realizarea punerii în funcţiune

ATENŢIE
Pericol de deteriorare!
În cazul îngheţului apa poate conduce la distrugerea ţevilor din colector!

În cazul pericolului de îngheţ utilizaţi un amestec de apă glicol.

Se realizează o spălare a circuitelor colectorului cu

- apă

	 sau

- amestec apă glicol  (mediu conductibil termic).

	

Circuitul colectorilor se spală cu apă şi se umple cu amestec apă 
glicol

1. Spălarea circuitului colectorului.

- puneţi în legătură furtunul de umplere cu reţeaua de apă şi robinetul 

KFE K1

- racordaţi furtunul de scurgere la robinetul KFE K2

- spălaţi până nu mai este nici o bulă de aer sau mizerie

2. Realizarea probei de presiune

- închideţi robinetul KFE K2

- creşteţi presiunea până la presiunea de comutarea a ventilului de 

siguranţă (6 bar)

- trebuie realizat un protocol al testului de presiune

- verificarea presiunii trebuie realizată conform DIN 18380

- în timpul verificării presiunii cu aer închideţi cu o piesa de Rp ½ 

evacuarea captatorului de bule de aer REHAU SOLECT 

3. Goliţi circuitul colectorului

- scoateţi în întregime apa din instalaţie. În cazul colectorilor tip vană 

REHAU SOLECT deschideţi şi racordurile de jos la colectori

- pentru golirea completă a circuitului colectorilor deschideţi frâna 

gravitaţională pe circuitul de tur şi retur din partea superioară a 

grupului de pompe REHAU SOLECT. Setaţi aici robinetele K4 şi K5 

fiecare cu termometru integrat la 45 C.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare!
În cazul îngheţului este posibilă distrugerea ţevilor din colector, deorece în 

acestea mai rămân resturi de apă.

Imediat după golire umpleţi ţevile cu mediu conductibil termic sau cu aer.

4.  Umpleţi circuitul colectorului cu mediu conductibil termic.În cazul 

umplerii aveţi grija ca instalaţia să fie aerisită şi să nu existe nici o bulă 

de aer în instalaţiei. În acest caz se poate utiliza pompa de umplere/sub 

presiune.
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Spălarea şi umplerea circuitul colectorului cu amestec apă-glicol

Pentru punerea în funcţiune a circuitului colectorului este necesară o 

umplere cu un amestec apă-glicol cu ajutoul unei pompe de umplere-

subpresiune, care trebuie să satisfacă următoarele specificaţii:

- autoabsorbantă

- înălţime minimă necesară 60m

- debit circa 1 m3/h

- rezistentă la glicol

- dotată cu sită de aspirare

1. Spălaţi circuitul colectorului

- introduceţi furtunul de aspirare cu sită a pompei de umplere-

subpresiune în canistra cu mediul conductibil termic

- racordaţi furtunul de presiune al pompei de umplere-subpresiune la 

valva KFE K1

- racordaţi furtunul de golire la valva KFE K2 şi introduceţi-l în canistră

- deschideţi valvele KFE K1 şi K2

- deschideţi pompa de umplere-impresiune

- pompaţi mediul conductibil termic în circuit până nu mai există bule de 

aer sau mizerie

- schimbaţi canistra până nu se absoarbe aer

- deschideţi şurubul de setare E1

- deschideţi scurt valva KFE K4 şi apoi închideţi-o, pentru a umple 

circuitul pompei cu mediu conductibil termic.

- Închideţi din nou valva KFE K2, creşteţi presiunea şi deschideţi din nou 

valva pentru a scoate bulele de aer. Circuitul colectorului trebuie aerisit 

complet. Nu trebuie să se găsească vreo pernă de aer în instalaţie

2. Realizarea probei de presiune

- închideţi valva KFE K2

- creşteţi presiunea până la presiunea de comutarea a ventilului de 

siguranţă (6 bar)

- dacă înălţimea pompei de umplere-impresiune nu ajunge, trebuie 

crescută corespunzător presiunea cu ajutorul unei pompe manuale 

(vezi capitolul pozarea vasului de dilatare de la pagina 55).

Trebuie realizat un protocol cu privire la proba de presiune.

Proba de presiune trebuie realizată conform DIN 18380.

5.1.3 Încheierea punerii în funcţiune

1. Verificaţi protecţia antiîngheţ cu ajutorul aparatului de verificare 

antiîngheţ REHAU SOLECT

2. aerisiţi pompa cu şurubul de aerisire

3. setaţi presiunea instalaţiei la presiunea de umplere P1 min (vezi 

capitolul Pozarea pozarea vasului de dilatare de la pagina 55)

4. aşezaţi canistra cu mediul conductibil termic sub ţeava de evacuare a 

ventilului de siguranţă

5. înşurubaţi dopul pe ventilul KFE şi setaţi marcajul roşu de pe manometru 

pe presiunea de funcţionare Pa min

6. deschideţi robinetul K4 şi şurubul de setare. Înlăturaţi ventilele de 

cumutare de la circuitul solar

Dacă robinetul de la sistemul de aerisire rapidă rămâne deschis în starea 

de repaus a colectorilor, atunci mediul conductibil termic se scurge ca şi 

vapori în circuitul solar!

Pierderile de mediu conductibil termic pot conduce la întreruperea 

funcţionării instalaţiei şi-sau la reducerea duratei de viaţă a acesteia!

7. setarea debitului

- setaţi regulatorul  pe modul de funcţionare manual

- în meniul de alegere preluare testare ieşiri setaţi puterea pompei 

circuitului solar la 100%. Aici aveţi nevoie de parola 2

- reduceţi treapta turaţiei pompei circuitului solar până se atinge nivelul 

planificat al debitului nominal

8. setaţi debitul la aparatul de control al acestuia cu ajutoul unei chei 

hexagonale fin

Tab. 6-1 Valori setate ale debitului la grupul de pompe

Afişajul sistemului de control al debitului este adaptat la mediul conductibil 

termic REHAU SOLECT. Muchia inferioară a corpului plutitor corespunde 

valorii ce se citeşte la sistemul de control al debitului.

Numărul de 
colectori

2 3 4 5 6

Debit câmp 
colector circa

3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 l/min
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Pentru a se realiza un debit la o turaţie minimă la pompa circuitului solar 

trebuie ca turaţia minimă a pompei să fie dependentă de configuraţia 

hidraulică a instalaţiei.

În cazul unei turaţii redusă a pompei circuitului solar trebuie asigurată o 

circulaţie suficientă în condiţiile de funcţionare minimă ale instalaţiei.

9. afişarea unei turaţii a pompei circuitului solar minimă, tipic instalaţiei:

- fixaţi regulatorul pe modul de funcţionare manual

- în meniul de alegere Testare şi preluare ieşiri modulaţi manual turaţia 

pompei circuitului solar

Debitul minim pe colector este de aproximativ 0,5 l/min.

10. alegeţi din meniul de alegere Modificare setări submeniul PS turaţie 

minimă

11. setaţi turaţia minimă a pompei circuitului solar. Aici aveţi nevoie de 

parola 2.

12. În meniul de alegere Alegere mod funcţionare fixaţi pe funcţionare 

automată

13. după prima încălzire a instalaţiei solare controlaţi presiunea şi închideţi 

robinetul sistemului de aerisire rapid.

- temperaturi reduse ale colectorilor conduc la:

- vâscozitate crescută a mediului conductibil termic

- pierderi mari de presiune în sistem

- temperaturi mari ale colectorilor conduc la:

- vâscozotate redusă a mediului conductibil termic

- pierderi redusede presiune şi astfel o creştere a debitului în instalaţie

- în cazul radiaţiei solare la amiază diferenţa de temperatură între tur şi 

retu ar trebui să fie în cazul unui ramdament de 100% de 10-15K.

5.2 Indicaţii pentru funcţionarea instalaţiei

Datorită modificărilor de temperatură pe baza radiaţiilor solare se ajunge la 

oscilări de presiune în circuitul solar. Acestea sunt normale şi nu conduc la 

deranjamente ale funcţionării instalaţiei.

Dacă presiunea cade sub nivelul minim Pa min (vezi protocolul de punere 

în funcţiune), atunci acest lucru poate conduce la căderea instalaţiei şi-sau 

la reducerea duratei de viaţă a acesteia! În acest caz apelaţi la următoarele 

măsuri:

- verificaţi dacă s-a colectat mediu conductibil termic în recipientul de 

colectare de sub ţeava de evacuare a ventilului de siguranţă

- informaţi în orice caz un instalator de specialitate.

Căderea de presiune poate avea următoarele cauze:

- intrarea în funcţiune a ventilului de siguranţă

- scurgeri în sistemul circuitului solar

- robinetul de la sistemul de aerisiere se deschide sau este neetanş

- evacuarea de mediu conductibil termic sub formă de vapor în sistemul de 

îndepărtare a bulelor de aer
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5.2.1 Împământarea şi protecţia la fulgere

ATENŢIE
Instalaţia sistemului electric trebuie realizată doar de către un 
personal de specialitate.

Aveţi atenţie la:

- reglementările VDE în viguare

- indicaţiile din instrucţiunile de montaj

Împământarea se poate realiza pe şina egalizării de potenţial şi alternativ 

printr-un sistem de împământare la adâncime.

Dacă aveţi la dispoziţie instalaţia de protecţie la fulgere, colectorii pot fi şi ei 

protejaţi:

- legaţi ţevile metalice ale circuitului solar cu un conductor galben-verde 

de cel puţin 16mmp CU (HO7 V-U respectiv R) la şină a egalizatorului de 

potenţial

- legaţi sistemul de împământare cu o şină suplimentară de egalizare de 

potenţial cu o conductă de aceeaşi secţiune.

5.3 Mentenanţa

Pentru întreţinere iinstalaţiei sunt valabile prevederile privind mentenanţa 

boilerului de apă caldă conform DIN 1988.

Mentenanţa instalaţiei se rezumă la punctele din anexa protocolului de 

mentenanţă. Se recomadă executarea unei mentenanţe anuale.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare!
Dacă  PH-ul mediului conductibil termic depăşeşte valoarea 7, atunci există 

pericolul coroziunii ţevilor.

Înlocuiţi mediul conductibil termic.

Dacaă valoarea PH-ului se depăşeşte la scurt timp de la punerea 

în funcţiune, atunci este posibil ca instalaţia să nu fi fost aerisită 

corespunzător, respectiv presiunea să fi fost prea mică, astfel încât a putut 

intra oxigen în instalaţie.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare!
Dacă se depăşeşte valoarea limită a antigelului de ≥- 26 C, atunci protecţia 

la îngheţ se reduce.

Schimbaţi mediul conductibil termic.
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