
• Lygiagrečiai paguldykite 
vertikalius profilius ant 
žemės

• Tai yra naudinga 
kampiniams rėmams, tačiau 
nėra būtina, jei sistemos 
diegiamos ant šlaitinių stogų 
(todėl gali būti pašalinami, jei 
reikalingas tarpo 
sureguliavimas).

• Veržle pritvirtinkite 
horizontalų laikiklį prie U 
formos kanalo.

• Tinkamai padėkite apatinį 
profilį 
 ant vertikalaus profilio, taip 
užtikrindami vienodą 
išdėstymą tiek į kairę, tiek į 
dešinę pusę.

• Jei yra įmanoma, vertikalius 
profilius paslėpkite po 
vakuuminiais vamzdžiais.

• Vertikalaus profilio padėtis 
gali būti reguliuojama, tačiau 
tai galima padaryti tik tarp 
pirmo ir ketvirto vamzdžio (iš 
abiejų pusių). Viduryje turėtų 
būti ± 2 vamzdžiai. 

Apricus AP saulės kolektorių diegimo gidas
Pilną diegimo instrukciją bei informaciją, susijusią su saugumu, galite rasti internetinėje svetainėje www.apricus.com. 
Sistemos diegimas privalo būti atliktas, remiantis vietiniais reikalavimais bei taisyklėmis, ir tik kvalifikuotų, patyrusių 

darbuotojų.
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Diegimo sauga
• Dirbant aukštyje, naudokitės saugos diržais
• Naudokite pirštines bei apsauginius akinius
• Dėmesio! Paveikti saulės spindulių, vamzdžiai tampa itin KARŠTI
• Būtina laikytis visų vietinių saugos reikalavimų ir taisyklių
• Prieš diegiant sistemą, apsvarstykyte vėjo įtaką aukšto vėjuotumo vietovėse 

bei kokiu kampu turėtų būti diegiama sistema
• Būtina užtikrinti tvirtą stogo struktūrą, galinčią atlaikyti didelius svorius

Standartinio rėmo surinkimas

Nepeveržkite veržlių!

• Pirma: spustelkite apatinį 
profilį žemyn ir pirštu 
sutvirtinkite su apačioje 
esančia plokštele.

• Antra: spustelkite viršutinę 
tvirtinimo plokštelę žemyn ir 
ją sutvirtinkite.

• Pritvirtinkite vamzdyną prie 
rėmo

• Atlaisvinkite veržles tiek, kad 
būtų galima pakelti tvirtinimo 
plokšteles ir tinkamai įdėti 
paruoštą vamzdyną

• Įsitikinkite, jog vamzdynas 
būtų sulygiuotas su apatiniu 
profiliu.

• Idėkite vamzdyną taip, kad 
tvirtinimo plokštelė patektų į 
priekinį griovelį.

• U formos kanalas, esantis 
po varžto galvute, turi būti 
lygiagretus priekiniam 
profiliui.

• Pirmiausiai pirštais 
sutvirtinkite priekines 
tvirtinimo plokšteles.

• Tvirtai įspauskite tvirtinimo 
plokšteles į galinį griovelį ir 
tada pilnai sutvirtinkite. Po to 
sutvirtinkite priekines 
tvirtinimo plokšteles. 

• Temperatūros jutiklis turi būti 
įdėtas į mažą varinį vamzdelį, 
kuris yra kolektoriaus gale.

• Vandeniu sutepkite jutiklio 
zondą ir perbrauktie per 
guminį kamštį.

• Į jutiklio angą įpurškite šiek 
tiek šilumos perdavimo 
pastos ir tuomet įdėkite 
jutiklio zondą.

• Įstumkite guminį kamštį į 
jutiklio.

• Sujunkite varinį vamzdelį su 
kolektoriaus įėjimu/išėjimu.

• Izoliacijos darbus atlikite su 
medžiaga, atsparia aukštai 
temperatūrai ir UV 
spinduliams. 

• Izoliacijos storis:
• Šaltas regionas:  ≥25mm
• Šiltas regionas: ≥15mm

• Detali diegimo informacija pateikiama schemose bei diegimo instrukcijoje.
• Jei įmanoma rėmus surinkti ant žemės, tuomet sistemą užkelkite tik po 

surinkimo. 

Prieš diegdami vakuuminius vamzdžius (VV), pirmiausiai pasirūpinkite, 
kad būtų paruoštas vamzdynas bei užtikrintas skysčio tiekimas 

(srautas), nebent diegiami vamzdžiai yra šešėlyje ir išvengia tiesioginių 
saulės spindulių. 

Horizontalus laikiklis 
tik SS rėmas  (# FR-SS-HB)

Apatinis profilis
(# FR-SS-BT arba FR-AL-BT)

Vertikalus profilis 
(# FR-SS-FT arba FR-AL-FT)
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Kolektoriaus vamzdynas

Priekinio 
profilio 

padėties kitimo 
intervalas tarp 

1-o – 4-o 
vamzdžių 

4 3 2 1

 Žingsnis 7 (Galas)

 Žingsnis 6 (Priekis)

Vamzdžiai ir jutiklių jungimas
 Žingsnis 1

 Žingsnis 2

 Step 3 Žingsnis 3

http://www.apricus.com
http://www.apricus.com
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Vakuuminių ir šiluminių vamzdžių diegimas

• Atidarykite viršutinę 
vakuuminio vamzdžio angą 
tam, kad būtų pasiekiami 
šiluminiai vamzdžiai.

• Vietoje laikydami spyruoklinę 
plokštelę, ištraukite 
kiekvieną šiluminį vamzdį 
>150mm.

• Aukščiau minėta 
rekomendacija leis lengvai 
įvesti šiluminį vamzdį į 
viršutinę angą.

• Kiekvieną šiluminį vamzdelį 
padenkite plonu šilumos 
perdavimo pastos sluoksni.  
Venkite purvo, nes tokiu 
atveju bus sunku įvesti 
vamzdį.

• Apverskite ET ir palaikykite 5 
sekundes, tada gražinkite 
sistemą į pradinę/normalią 
podėtį.

• Šis veiksmas garantuoja, jog 
vario milteliai grįš į šiluminio 
vamzdžio dugną. 

• Abiejomis rankomis laikykite 
ET, vengdami stiklo dūžio/
sprogimo, kurį gali lemti 
metalinis rėmas. 

• Įveskite šiluminį vamzdį į 
viršutinę angą ir iki galo 
sustumkite.

• Įsidėmėkite, kad šiluminio 
vamzdžio anga yra 
vamzdyno viršuje, bet ne 
centre.
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• Vandeniu sutepkite ET 
paviršių.

• NEPURŠKITE vandens į ET 
vidų.

• Įstumkite ET į vamzdyną.

• Stumiant naudokite lengvus 
pasukimus į kairę ir dešinę.

• ET stumkite tol, kol aiškiai 
nebematysite vidinio 
vamzdelio.

• Sureguliuokite guminio 
dangtelio padėtį su apatiniu 
profiliu, NENUVERSKITE ET.

• Įsitikinkite, kad guminio 
dangtelio skylė yra 
vamzdelio viršuje.

• Žiūrint per skylę, stiklas 
turėtų atrodyti pilkos 
spalvos, taip indikuojant 
tinkamą vakuumo lygį.

• ET apsaugokite su 
vamzdelio segtukais.

• Sulygiuokite vieną pusę ir 
įspauskite į vietą.

• Sucentruokite segtuką, 
esantį virš guminio 
vamzdelio dangtelio, ir 
įstumkite kitą segtuko pusę, 
kol pajusite trakštelėjimą.

• Švelnia medžiaga bei stiklų 
valikliu nuvalykilte 
vamzdelius.
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PABAIGAI
• PATIKRINKITE SISTEMOS VEIKIMĄ
• SUTVARKYKITE DIEGIMO VIETĄ
• UŽBAIKITE PILDYTI DIEGIMO FORMĄ
• PAAIŠKINKITE VEIKIMO PRINCIPIĄ KLIENTUI

Vamzdyno korpusas 
Guminis vamzdelio žiedas
Stiklo vatos izoliacija
Šiluminio vamzdžio anga


