
• Ξαπλώστε τα μπροστινά 
μέρη παράλληλα προς το 
πάτωμα.

• Αυτά είναι χρήσιμα για 
γωνιακά πλαίσια, αλλά 
δεν απαιτούνται σε 
χωνευτές εγκαταστάσεις 
στέγης. 

• Συνδέστε την οριζόντια 
στήριξη έτσι ώστε να 
βλέπει το U προς τα κάτω 
με το παξιμάδι στο επάνω 
μέρος.

• Τοποθετήστε το Κάτω 
τμήμα, εξασφαλίζοντας 
ευθυγράμμιση με το 
Μπροστινό τμήμα 
(αριστερά – δεξιά).

• Εάν είναι δυνατόν, 
τοποθετήστε το 
Μπροστινό τμήμα, έτσι 
ώστε, αν είναι δυνατόν, 
να κρυφτεί πίσω από τους 
σωλήνες κενού.

• Η θέση του Μπροστινού 
τμήματος, μπορεί να 
ρυθμιστεί, αλλά θα 
πρέπει να είναι μεταξύ 
του πρώτου και του 
τέταρτου σωλήνα από 
κάθε άκρη. 

Οδηγός εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων Apricus
Ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης, που διατίθεται από την Apricus, για την πλήρη εγκατάσταση 
και πληροφορίες για την ασφάλεια. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει, μόνο από τα κατάλληλα προσόντα και 

έμπειρους τεχνικούς και σύμφωνα με όλους τους τοπικούς σχετικούς κώδικες και κανονισμούς.
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Ασφάλεια εγκατάστασης
• Ζώνη ασφαλείας, κατά την εργασία σε ύψος.
• Γάντια & γυαλιά, όπως απαιτείται.
• Σωλήνες κενού και σωλήνες απαγωγής θερμότητας είναι καυτοί, μόλις 

εκτεθούν στο φως του ήλιου.
• Τηρείτε όλους κανονισμούς ασφαλείας.
• Σκεφτείτε τον άνεμο σε περιοχές με υψηλούς ανέμους.
• Βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή της στέγης είναι κατάλληλης αντοχής.

Συναρμολόγηση πλαισίου

ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τις 
βίδες!

• 1ον Πίεσε το Κάτω τμήμα 
προς τα κάτω και σφίξε με 
το χέρι την κάτω συνδετική 
πλάκα.

• 2ον Πίεσε προς τα κάτω την 
πάνω συνδετική πλάκα και 
σφίξτε.

• Στήριξε τον συλλέκτη στο 
πλαίσιο.

• Χαλαρώστε τις βίδες και τα 
παξιμάδια αρκετά, έτσι 
ώστε οι συνδετικές πλάκες 
να μπορούν να σηκωθούν 
και να πέσει μέσα ο 
συλλέκτης.

• Σιγουρευτείτε ότι ο 
συλλέκτης είναι 
ευθυγραμμισμένος με το 
Κάτω μέρος.

• Τραβήξτε τον συλλέκτη 
κάτω έτσι ώστε η συνδετική 
πλάκα να καθίσει στο 
μπροστινό αυλάκι. 

• Το  U κάτω από τον κοχλία 
στην κεφαλή, θα πρέπει να 
είναι παράλληλο με το 
Μπροστινό τμήμα.

• Σφίχτε πρώτα τις 
μπροστινές πλάκες 
στήριξης.

• Ωθήστε τις πίσω πλάκες 
στήριξης σφιχτά στο πίσω 
αυλάκι και σφίξτε. Στην 
συνέχεια σφίξτε τις 
μπροστινές πλάκες 
στήριξης.

• Ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας θα πρέπει 
να τοποθετηθεί μέσα 
στον μικρό σωλήνα 
χαλκού στο εξωτερικό 
άκρο του συλλέκτη.

• Λιπάνετε τον αισθητήρα 
με νερό και περάστε τον 
μέσα στο πλαστικό πώμα. 

• Squirt some heat transfer 
paste into the sensor port 
and insert the sensor 
probe.

• Σπρώξετε το ελαστικό 
βύσμα στην είσοδο του 
αισθητήρα.

• Συνδέστε τους χάλκινους 
σωλήνες στον συλλέκτη 
(έξοδος και είσοδος).

• Μονώστε σωστά τον 
συλλέκτη με  UV υλικό. 

• Πάχος μόνωσης:
• Κρύες πειροχές:  ≥25mm
• Ζεστές περιοχές: ≥15mm

• Ανατρέξτε στο διάγραμμα με το κιτ πλαισίου, αλλά και το πλήρες 
εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες.

• Εάν είναι δυνατόν, συναρμολογήστε το πλαίσιο στο έδαφος και κατόπιν 
σηκώστε το στην οροφή.

Πλήρης σύνδεση υδραυλικών πριν την εγκατάσταση 
σωλήνων κενού και μέχρι να εγκατασταθούν οι 
σωλήνες, καλύπτονται με σκιά από τον ήλιο.

Οριζόντια στήριξη  
(SS πλαίσιο μόνο, π.χ. FR-SS-HB)

Κάτω τμήμα
(# FR-SS-BT ή FR-AL-BT)

Μπροστινό τμήμα
(# FR-SS-FT ή FR-AL-FT)
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Συλλέκτης

Θέση 
Μπροστινού 
τμήματος 

μεταξύ 1ου και 
4ου σωλήνα
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Εγκατάσταση σωλήνων κενού

• Άνοιξε το κουτί με τους 
σωλήνες κενού.

• Κρατώντας το δίσκο με 
το ελατήριο στη θέση 
του, τραβήξτε έξω κάθε 
θερμαντικό σωλήνα (heat 
pipe) γύρω στα 15 cm.

• Αυτό επιτρέπει την 
εύκολη εισαγωγή του 
σωλήνα στην κεφαλή.

• Καλύψτε κάθε 
θερμαντικό σωλήνα με 
ένα λεπτό στρώμα 
θερμαντικής κρέμας.

• Μην λερώσετε την κρέμα, 
διότι θα είναι δύσκολη η 
τοποθέτησή τους.

• Αναποδογυρίστε τους 
σωλήνες για 5 
δευτερόλεπτα και μετά 
επαναφέρετε.  

• Αυτό εξασφαλίζει ότι η 
σκόνη χαλκού, επιστρέφει 
στο κάτω μέρος του 
θερμαντικού σωλήνα.

  
• Κρατήστε τους γυάλινους 
σωλήνες με τα δυο χέρια, 
προσέχοντας να μη 
χτυπήσει το γυαλί στο 
μεταλλικό πλαίσιο. 

• Τοποθετήστε το 
θερμαντικό σωλήνα στην 
είσοδό του, πιέζοντας 
μέχρι να τερματίσει.  

• Προσέξτε ότι η τρύπα 
εισόδου του θερμαντικού 
σωλήνα είναι στην 
κορυφή του σωλήνα στον 
μεταλλικό συλλέκτη. 
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• Λιπάνετε το σωλήνα 
εξωτερικά, με νερό.

• ΜΗΝ ρίχνετε νερό 
εσωτερικά.

• Πιέστε τον σωλήνα κενού 
στον συλλέκτη.

• Καθώς σπρώχνετε μέσα, 
γυρίζετε τον γυάλινο 
σωλήνα δεξιά αριστερά.

• Πιέστε μέχρι να μην 
φαίνεται το εσωτερικό 
του σωλήνα.

• Ρυθμίστε το πλαστικό 
καπάκι του σωλήνα να 
ευθυγραμμιστεί με το 
κάτω μέρος της στήριξης, 
ΜΗΝ τραβάτε τον 
σωλήνα.

• Σιγουρευτείτε ότι η τρύπα 
στο καπάκι του σωλήνα, 
βρίσκεται στο επάνω 
μέρος του σωλήνα.

• Κοιτώντας μέσα από την 
τρύπα, το γυαλί θα 
πρέπει να φαίνεται ασημί, 
αυτό δείχνει ότι υπάρχει 
καλή εκκένωση. 

• Ασφαλίστε τους σωλήνες 
με τα κλιπς του σωλήνα.

• Ευθυγραμμίστε την μια 
πλευρά και κάντε κλικ στη 
θέση αυτή.

• Κεντράρετε το κλιπ πάνω 
από το πλαστικό καπάκι 
του σωλήνα και σπρώξτε 
προς τα κάτω την άλλη 
πλευρά του κλιπ μέχρι να 
κάνει κλικ.

• Καθαρίστε τους σωλήνες 
με καθαριστικό τζαμιών 
και μαλακό πανί.
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ΠΡΙΝ	  ΦΥΓΕΤΕ…
• ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Περίβλημα συλλέκτη
Πλαστικό δακτυλίδι του σωλήνα
Μάλλινη μόνωση υάλου
Είσοδος θερμαντικού σωλήνα


