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Opozorilo: ta navodila vsebujejo napotke za izvajalce strojnih instalacij in/ali
pooblaščene osebe v skladu z veljavnimi predpisi.
Končni uporabnik NE SME izvajati sprememb na napravi.
Nestrokovno izvedena vgradnja lahko povzroči poškodbe oseb, živali ali
predmetov, za katere proizvajalec in MKM Nova ne prevzameta odgovornosti.
VSEBINA

1 SPLOŠNI PODATKI ............................................................................................................................................................................................ 3
1.1 Oznake uporabljene v teh navodilih ............................................................................................................................................................ 3
1.2 Pravilna uporaba naprave ........................................................................................................................................................................... 3
1.3 Priprava vode ............................................................................................................................................................................................... 3
1.4 Napotki za končnega uporabnika (s strani inštalaterja) ............................................................................................................................... 3
1.5 Varnostna opozorila .................................................................................................................................................................................... 4
1.6 Napisna tablica ............................................................................................................................................................................................ 5
1.7 Splošna opozorila ....................................................................................................................................................................................... 5

2 TEHNIČNI PODATKI IN DIMENZIJE .................................................................................................................................................................. 6
2.1 Tehnični podatki ........................................................................................................................................................................................... 6
2.2 Dimenzije in tehnični podatki ........................................................................................................................................................................ 6
2.3 Hidravlični krog ............................................................................................................................................................................................ 8

3 NAVODILA ZA UPORABNIKA ............................................................................................................................................................................... 9

4 NAVODILA ZA MONTAŽO ................................................................................................................................................................................ 10
4.1 Splošna opozorila ..................................................................................................................................................................................... 10
4.2 Splošna opozorila za nevarnosti ............................................................................................................................................................... 10
4.3 Splošna pravila za vgradnjo ....................................................................................................................................................................... 11
4.4 Embalaža .......................................................................................................................................................................................... ......... 11
4.5 Uvodna opravila ......................................................................................................................................................................................... 12
4.6 Postavitev ………........................................................................................................................................................................................ 12
4.7 Orientacija .................................................................................................................................................................................................. 13
4.8 Naklon ......................................................................................................................................................................................................... 13
4.9 Priključki .............................................................................................................................................................................................. ....... 14
4.10 Dati v uporabo ........................................................................................................................................................................................... 16
4.11 Napolniti solarni krog ................................................................................................................................................................................ 16
4.12 Primer vezave solarnih kolektorjev ........................................................................................................................................................... 17
4.13 Dimenzije ogrodja …................................................................................................................................................................................... 19
4.14 Zaporedje montaže kolektorjev ................................................................................................................................................................. 21

Ogrodje za ravno površino ......................................................................................................................................................................... 21
Ogrodje za streho za 2 kolektorja................................................................................................................................................................. 23
Ogrodje za vgradnjo v streho ................................................................................................................................................................... 25

5 PREGLED IN VZDRŽEVANJE ......................................................................................................................................................................... 29

PREGLED VZDRŽEVANJA ............................................................................................................................................................................ 30



Splošni podatki

3

1 SPLOŠNI PODATKI

1.1 –SIMBOLI UPORABLJENI V NAVODILIH

Ob branju navodil je potrebno posvetiti posebno pozornost predelom z naslednjimi simboli:

NEVARNOST!
Označuje splošno
nevarnost za osebe
in življenje

OPOZORILO!
Označuje možnost nevarnosti
za izdelke in okolje

OPOMBA!
Predlogi za uporabnika

1.2 –PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Naprava je zasnovana po sodobni tehnologiji in po vseh varnostnih pravilih.
Nepravilna uporaba lahko ogrozi varnost in življenje uporabnika ali drugih ljudi oziroma lahko povzroči
škodo na napravi ali drugih objektih.
Naprava je zasnovana za uporabo v centralnem ogrevanju, cirkulaciji tople vode in za pripravo sanitarne
tople vode.
Vsaka drugačna uporaba naprave se smatra kot nepravilna.
UNICAL IN MKM Nova ne prevzameta nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbo v
primeru nepravilne uporabe, v takem primeru je tveganje popolnoma na strani uporabnika.
Za pravilno uporabo in delovanje je potrebno skrbno upoštevati navodila podana v tem priročniku.

1.3 – PRIPRAVA VODE

• V primeru, da je trdota vode večja od 15°f, priporočamo uporabo sredstev proti vodnemu kamnu, ki jih
izberemo na podlagi lastnosti vode.

1.4 – PODATKI ZA KONČNEGA UPORABNIKA (S STRANI INŠTALATERJA)
Uporabnik mora biti seznanjen z uporabo in delovanjem solarnega sistema, predvsem z:
• Predajte navodila končnemu uporabniku, katere naj bodo vedno pri roki.
• Spomnite uporabnika, da je potrebno redno vzdrževanje naprave v skladu s predpisi in priporočili proizvajalca.
• Če se naprava proda oz. če ta kakorkoli preide v roke novega lastnika, poskrbite, da slednji dobi tudi

navodila.

Za škodo nastalo zaradi napake pri vgradnji in uporabi, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja navodil
podjetja, je izključena vsakršna odgovornost (pogodbena in izven pogodbena) podjetja Unical in MKM
Nove.
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Splošni podatki
1.5 – VARNOSTNA OPOZORILA

OPOZORILO!
Vgradnjo, nastavitve in vzdrževanje naprave sme izvesti le strokovno usposobljena oseba in sicer v
skladu z veljavnimi predpisi in po navodilih proizvajalca. V času delovanja napeljave je potrebno izdati
‘’IZJAVO O SKLADNOSTI’’, ki potrjuje brezhibno izdelavo v skladu s predpisi in veljavnimi uredbami.
Nestrokovno izvedena vgradnja lahko povzroči poškodbe oseb, živali in predmetov za kar Unical in MKM
Nova ne prevzameta odgovornosti.

NEVARNOST!
Vzdrževanje in popravila lahko opravi le pooblaščeni serviser MKM Nove. Unical in MKM Nova
priporočata podpis pogodbe o rednem vzdrževanju. Slabo ali nepravilno vzdrževanje bi lahko povzročilo
nepravilno delovanje napeljave in bi lahko povzročilo poškodbe oseb, živali in predmetov, za kar Unical
in MKM Nova ne prevzameta odgovornosti.

Spremembe na povezovalnih delih naprave
Ne izvajajte nobenih sprememb na sledečih delih:
- na vodovodni in električni napeljavi
- na glavnih sestavnih delih kateri vplivajo na varno delovanje naprave

Prepovedana je uporaba opreme ali vezave varnostne opreme katera ni preizkušena ali ustrezna za uporabo
(kot na primer: raztezne posode, varnostni elementi, cevi, itd.)

Embalaža (kartonska škatla, trakovi, plastične vrečke, itd) ne sme biti v dosegu otrok, saj je lahko nevarna.

Ne puščajte nezavarovano ročko s protizmrzovalno tekočino, da se slučajno ne pogoltne, ker je strupena.
Protizmrzovalno tekočino uporabljajte samo kot toplotni prenašalec znotraj kolektorjev, razredčen kot je
prikazano v projektu.

V nekaterih delih sončnih kolektorjev je možno doseči povišano temperaturo, ki lahko povzroči opekline;
prepričajte se, da ni možnosti za stik z ljudmi, živalmi in predmeti občutljivimi na visoke temperature.
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1.6 –NAPISNA PLOŠČICA
Napisna ploščica je na stranskem delu naprave.

MATR.
®

S......

Leto

Solarni kolektorji TITANIUM XL

POVRŠINA KOLEKTORJA 2,59 m2
TEŽA PRAZNEGA kg 50

F IM ER AM At t

VOLUMEN TEKOČINE PROTIZMRZOVANJU 2 lt
TEMPERATURA PRI STAGNACIJI 1000 W/m2 E = 30°C = 160,1 °C
MAKSIMALNI DELOVNI TLAK 1000 kPa

1.7 – SPLOŠNA OPOZORILA

Ta navodila so del proizvoda in morajo ostati v lasti
uporabnika.

Pozorno preberite navodila saj podajo pomembna navodila za
varno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje naprave.

Varno hranite navodila za kasnejšo uporabo.

Montaža in vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu s
predpisi in navodili Unicala in MKM Nove in s strani
usposobljene in izšolane osebe.

Kot strokovno usposobljeno osebo je mogoče smatrati osebo,
ki ima potrebna strokovna znanja na področju naprav za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ter vzdrževanja.
Oseba deluje v skladu z veljavnimi predpisi.

Slabo ali neredno vzdrževanje lahko ogrozi varno delovanje
naprave in lahko povzroči poškodbe oseb, živali ali predmetov
za katero Unical in MKM Nova ne prevzameta nobene
odgovornosti.

V primeru okvar in/ali slabega delovanja naprave,  se obrnite
izključno na usposobljeno osebo.

Vsa popravila lahko izvaja le Unicalov pooblaščeni serviser in
sme uporabljati le originalne rezervne dele. Neupoštevanje
zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost naprave.

Za zagotovitev učinkovitega in pravilnega delovanja naprave
je nujno redno letno vzdrževanje s strani pooblaščenega
serviserja.

Če napravo prodate oz- če ta kakorkoli preide v roke novega
lastnika, poskrbite, da slednji dobi tudi navodila.

Vgrajena je lahko samo originalna dodatna oprema (vključno
z električno).

Napravo je dovoljeno uporabljati samo v namene za katere je
bila izrecno predvidena. Raba v kakršnekoli druge namene ni
dopustna saj je lahko nevarna.
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2 TEHNIČNI PODATKI IN
DIMENZIJE

2.1 –TEHNIČNI PODATKI

Kolektorji Titanium so paneli, ki se lahko uporabljajo za
sistem izkoriščanja načina prisilne ali naravne cirkulacije.
Absorbcija za sprejem je iz ene celotne bakrene plošče,
površinsko obdelana iz Titan ‘’Sun Select’’ (Absorbcija 95%,
odboj 5%).
• Skupna površina 2,59 m2, absorbcijska površina 2,31
m2.
• Steklo kolektorja je zelo svetlo, umirjeno, vzdignjena

prosojnost, proti odbojne debeline 4mm.
• Toplotna izolacija na straneh in spodaj kolektorja je iz

kamene volne z visoko gostoto (na straneh = 25 mm,
spodaj = 45 mm).

• Zunanje ohišje je izdelano iz lakiranega aluminija.
• Kolektorji so preizkušeni v skladu z EN 12975.

2.2 – DIMENZIJE IN TEHNIČNI PODATKI

Kode
Dimenzije: dolžina

širina
globina

Teža praznega
Cevi kolektorja
Barva ohišja
Material ohišja
Steklo

Absorbcijska površina neto
Skupna površina kolektorja

mm 2005
mm 1290
mm 102
kg 50
mm 22

sivo
aluminij
zelo svetlo
zmerno
prizmasto

m2 2,31
m2 2,59

Material absorbcijske površine baker
Površinska obdelava titan sun select
Absorbcija % > 95
Odboj % < 5
Priporočljiv pretok/kolektor l/h 100
Izguba pri polnjenju x 100 l/h mbar/Pa 1,74/174
Vsebina tekočine v kolektorju l 2
Učinek optike 0,73

1290

Koeficient celotne izgube v 1. vrsti W/m2K 3,94
Koeficient celotne izgube v 2. vrsti W/m2K2 0,0070

1    Okvir

2 Tesnjenje

3 Steklena površina

4 Škatla za
omejevanje

5 Izolacija

6 Sprejemna plošča

7 Cevi za
protizmrzovalno
tekočino

8 Žleb za
blokado
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Tehnični podatki in dimenzije

Učinek kolektorjev po G = 800 W/m2

Tm-Ta / G
[K•m²/W]

con G = 800 W/m²

TABELA PRINOSA: WATT PRODUKTA ZA EN SAM KOLEKTOR
Globalno sevanje G(Tm - Ta)

G=400 W/m2 G=700 W/m2 G=1000 W/m2

10K 579 W 1082 W 1586 W
30K 384 W 888 W 1391 W
50K 177 W 687 W 1184 W

Legenda:

G : Razpoložljivo globalno sevanje [W/m2]
Tm: Srednja temperatura asorbcije [K]
Ta: Zunanja temperatura okolja [K]

POTEK SPREMLJEVALNEGA KOTA NAKLONA ZA DIREKTNO SEVANJE

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
KΘ (longituda) 1.00 1.00 0.99 0.97 0.93 0.87 0.77 0.61 0.37 0.00
KΘ (latituda) 1.00 1.00 0.99 0.97 0.93 0.87 0.77 0.61 0.37 0.00
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Tehnični podatki in dimenzije
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Izgube pri
polnjenju

Moč (l/h)

TABELA izgube pri polnjenju kolektorjev
(T protizmrzovalna tekočina 20°C)
Moč (l/h) 0 80 100 130 160 200
Izguba tlaka (Pa) 0 139 174 228 289 378

2.3 – HIDRAVLIČNI KROG

Predtok

           Povratek
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3 NAVODILA ZA
UPORABNIKA

3.1 - SPLOŠNA OPOZORILA

OPOZORILO!
Vgradnja in nato vzdrževanje sončnih
kolektorjev naj bo izvedena s strani strokovno
usposobljene osebe, v skladu z zakoni in
veljavnimi predpisi in vnaprej pripravljeno
tehnično vsebino.

Uporabnik mora shraniti dokumente pridobljene
s strani prodajalca, ki dokazujejo nakup
proizvodov.
S tem dokumentom lahko v primeru intervencije
pri pooblaščenem serviserju MKM Nove
uveljavljate garancijo.

Navodila za uporabo

Prepričajte se, da so prodani sončni kolektorji
preverjeni in vzdrževani in da je prodajalec
registriran.
Priporočamo, da sklenete pogodbe o
vzdrževanju.

Shranite navodila in vso dokumentacijo
vezano na proizvod. V primeru, da se
proizvod proda ali zamenja lastnika je
potrebno predložite dokumentacijo z navodili
novemu lastniku.
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4 NAVODILA ZA
MONTAŽO

4.1 - SPLOŠNA OPOZORILA

OPOZORILO!
Ta naprava mora biti uporabljena za namen
za katerega je bila predvidena. Vsaka druga
uporaba se smatra kot nepravilna in zato
nevarna. Ta naprava je bila zasnovana za
ogrevanje vode pod vreliščem pri
atmosferskem tlaku.

Pred priključkom naprave mora strokovno
usposobljena oseba cevno napeljavo temeljito
očistiti z ustreznimi čistilnimi sredstvi, da bi
tako odstranili morebitne kovinske delce in
nečistoče, kar bi lahko ogrozilo dobro
delovanje naprave.

OPOZORILO!
Napravo lahko montira strokovno
usposobljena oseba v skladu z veljavnimi
predpisi, kateri prevzame odgovornost, ter
zagotavlja v skladu s predpisi dobro
delovanje.

4.2 - SPLOŠNA OPOZORILA ZA
NEVARNOSTI

Na splošno
Za vgradnjo solarne napeljave sledite
naslednjim pojasnilom in držite se normativov,
zakonov in odlokov, priznanih od posameznih
občin, ki so v okviru varnosti.

Na splošno
Solarna napeljava mora biti montirana in
uporabljena z upoštevanjem veljavnih
tehničnih predpisov.
Držite se predpisov za preprečevanje in zaščito
pred nezgodami, še posebej pri delu na strehi.
Spoštujte predpise za varnost pri delu.

Nevarnost prenapetosti
Ozemljite solarni krog in zaščitite proti
prenapetosti. Pritrdite cev za solarni krog z
vijaki in povežite z ozemljitvenim trakom
bakreni kabel 16 mm2 na drog za kompenzacijo
potenciala.

Pravilna uporaba lestve za podporo
Lestev mora biti naslonjena na varno točko
pod kotom 65° in 75°; z upoštevanjem napušča
vsaj 1 m od točke za prehod na streho. Lestev
mora biti zavarovana proti drsenju, prevračanju
in pogrezanju. Uporabljajte lestev na kline
samo za premagovanje višinske razlike do
max. 5 m.

Zaščita proti padanju predmetov
Poti za prehod ali položaj za delo, ki ga najdete
pod območjem delovanja morajo biti zaščitena,
da predmeti ne padajo, zdrsnejo ali se skotalijo
iz strehe. Označite, opredelite in zaprite
območje, ki predstavlja nevarnost za ljudi.

Oder za zaščito pred padcem
Za delo na strehi z naklonom (od 20° do 60°)
se zahteva postavitev zaščite proti padcem za
delo na višini do 3 m. Odri za zaščito proti
padcem iz strehe so ena od rešitev. Vertikalna
razdalja za položaj dela je zaščita, ki je lahko
največ 5 m. Pri naklonu strehe večje od 45° je
potrebno ustvariti posebne pogoje za delo.

Stena za zaščito pred padcem
Nadaljnja možnost zaščite za delo na strehi z
naklonom (do 60°) za ločitev od višine pred
padcem 3 m je stena za zaščito na strehi.
Vertikalna razdalja za položaj dela je zaščita, ki
je lahko največ 5 m. Stena za zaščito lahko štrli
čez rob največ 2m.

Opremljenost za varnost pred
padcem
Če je oder ali stena za zaščito na strehi se
mora dela izvajati primerno, možno je
uporabljati opremo za varovanje pred padcem.
Pripnite za varnostni kavelj na strehi za del
trdne podlage po možnosti nad potekom
montaže.

Nevarnost padca!
Ne uporabljajte kavlja prisotnega na strehi!
Opremo za varovanje je potrebno uporabljati
samo v kombinaciji s posebnimi varnostnimi
kavlji proti padcem iz strehe.
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Nevarnost opeklin!
Za preprečitev opeklin je potrebno pri delu s
kolektorji pri zvišani temperaturi ustrezno
ukrepati; montažo kolektorjev opraviti samo v
oblačnih dneh; v sončnih dneh je bolje delati

v zgodnjih jutranjih urah ali v večernih; ali pa imeti kolektorje
ustrezno pokrite.

4.3 – PRAVILA ZA VGRADNJO

Za projektiranje in realizacijo napeljave solarnega sistema
vzemite v obzir pravila, predpise in zakone (UNI, CEI;
ISPESL, itd.), ki posredno ali neposredno vplivajo na delo.

UNI 8477-1 (maj 1983) Solarna energija. Izračun ocene
prispevka za izvajanje v gradbeništvu. Ocenitev prejete
energije sevanja.

UNI 8477-2 (december 1985) Sončna energija. Izračun
ocene prispevka za izvajanje v gradbeništvu. Ocenitev
dosegljivega prispevka z dejavnimi in nedejavnimi sistemi.

PrEN ISO 9488
Napeljave sončne toplote in njihovi sestavni deli,
terminologija
(ISO/DIS 9488,1995)

EN 12975-1-2
Napeljave sončne toplote in njihovi sestavni deli;
Sončni kolektorji - Del 1: Splošne zahteve

Del 2:  Načini preizkusa

EN 12977-1-2
Napeljave sončne toplote in njihovi
sestavni deli
Sestavljene napeljave po specifikaciji -
Del 1: Splošne zahteve
Del 2: Preverjanje kontrole

UNI ENV 1991-2-3-4
Eurozakon 1 – izračuni in njihovi deli strukture
Del 2-3-4: Deli strukture – obtežen s snegom, veter.

ENV 61024-1 ENV 12977-2
Zaščita ogrodja proti streli - Del 1: Splošna načela
(IEC 1024-1: 1990; sprememba)

UNI 9711
Toplotna napeljava z uporabo sončne
energije. Podatki za ponudbo, naročilo in
preizkus kvalitete.

Upoštevati je potrebno lokalne predpise in zakone.

4.4 - EMBALAŽA

Sončni kolektorji TITANIUM XL so dobavljeni popolnoma
sestavljeni. Posebej je dobavljen komplet za pritrditev (za
postavitev na tla, na poševno streho ali v streho)

Ko odstranite embalažo, se najprej prepričajte,
da vsebina ni poškodovana.
Dele embalaže (pakirni trak, plastična
vrečka, itd) shranite zunaj dosega otrok saj
so zanje lahko nevarne.

Unical in MKM Nova ne odgovarjata za
poškodbe ljudi ali živali, ki so posledica
neupoštevanja teh opozoril.

V embalaži se nahaja :
- Navodila
- Garancijski list
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4.5 - UVODNA OPRAVILA
Pred montažo držite kolektor za zaščito, da se
ne poškoduje zaradi udarca in padca.

Opozorilo:
Pred izvedbo napeljave ne izpustite kolektorja,
da se prevrne zaradi možnih poškodb, kar
lahko povzroči vdor vode ob dežju.

Pred izvedbo polnjenja kroga nikoli ne
pustite praznih kolektrojev izpostavljene
direktni sončni svetlobi; svetuje se, da se
jih pokrije.

Opozorilo!
Pred vezavo kolektorjev na napeljavo izvedite
natančno čiščenje cevi, da odstranite metalne
delce in delce od varjenja, olja in maščobe,
katere so lahko prisotne in lahko prihajajo do
kolektorjev ter spremenijo njegovo delovanje. Za
čiščenje napeljave ne uporabljajte topil, ker
poškodujejo napeljavo in/ali njegove dele. Ne
upoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo
na ljudeh, živalih in predmetih za kar Unical in
MKM Nova ne prevzameta odgovornosti.

Pred polnjenjem solarnega kroga se
priporoča vgradnja omejevalnika tlaka, če je
tlak v omrežju čez 6 bar.

4.6 - POSTAVITEV

Pri izbiri mesta vgradnje naprave se držite
sledečih varnostnih navodil:

- Postavite napravo na mesto, kjer je možno
preprečiti dostop otrokom v kolikor je
možnost poškodb.

- Prepričajte se, da je pritrjeno kakor je
prikazano v navodilih.

- Prepričajte se, da del z dvignjeno
temperaturo, ki lahko pride v stik z ljudmi,
živalmi in predmeti, ni občutljiv na visoke
temperature.

Sončni kolektorji morajo biti pozicionirani na
mesto na katerem prekinitev kateregakoli
sestavnega dela ne more proizvajati kar ima
lahko škodo na ljudeh ali na stvareh.

Sl.1

Opozorilo!
Upoštevajte pravilno smer vgradnje:
pozicionirajte sprednjo stranico kot na sliki 1.
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MESTO Naklon za
celoletno
uporabo α

Naklon za
poletno

uporabo α

Naklon za
zimsko
uporabo α

Bolzano 46° 31° 61°

Milano 45° 30° 60°

Bologna 44° 29° 59°

Rim 42° 27° 57°

Napoli 40° 26° 56°

Catania 35° 22° 52°

Celoletna uporaba Poletna uporabaNAKLON
α       Razdalja d minimalna (metri)

30° 5,2 4

45° 6,4 4,4

60° 7 4,6

10
00

m
m

(3
0º

)

4.7 - ORIENTACIJA

Pozicionirajte sončne kolektorje na način, ki zajema
izpostavljeno površino obrnjeno proti jugu, oziroma
kvadrantu vzhod – jug – zahod in izogibajte se območju
senčenja. NE pozicionirajte kolektorje obrnjene proti
severu. Lega vpliva na učinek kolektorjev.

4.8 - NAKLON

Pri izboru naklona kolektorjev (kadar ni obvezna vgradnja
na nagnjeno streho) upoštevajte: menjavo naklona
sončnih žarkov skozi leto; lokacijo vgradnje; tipologijo
napeljave. Priporoča se uporaba predlaganega naklona v
tabeli 1.
TABELA 1

Sl. 1

Sl.1: Višina sonca ob 12 uri in kotu Θ naklona sonca
upoštevajte pri horizontalni vgradnji.

Pri estetskih zahtevah se pogosto vgradnja
sončnih kolektorjev prilagaja na rob strehe, z
možnostjo povečanja površine zajema.

Kadar se nadaljuje napeljava na ravni površini se kolektorje
razporedi tako, da se upošteva minimalna razdalja med njimi,
da se izognemo območju senčenja. Priporoča se izvedba
polaganja po naslednjih naklonih prikazanih v tabeli 2:

TABELA 2

h h

α α

d

Primer:
Sončni kolektorji z naklonom α = 30° vgrajeni v napeljavo
namenjeno za poletno uporabo.

1800 mm (30º)

α = 30°

1800 mm (30º)

α = 30°

d = 4000 mm

celotna dolžina 5800 mm
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M = Predtok
R = Povratek

4.9 - PRIKLJUČKI
Povežite predtok in povratek v smeri kakor primer na sliki,
uporabite primerne priključke.
Priporočljivo je, da se ne veže več kot 6 kolektorjev v eno
baterijo in kakorkoli ne izvede vezava več kot 25 kolektorjev
na isto napeljavo.

Uporabite shemo vezave prenesene z naslednje strani, v
zvezi s potjo predtoka in povratka v ceveh.

             PRAVILNA VEZAVA 1        PRAVILNA VEZAVA 2

M M

R R

           NAPAČNA VEZAVA

M

Ne vežite na sončne kolektorje pocinkanih
cevi (priporoča se uporaba bakrenih cevi,
cevi iz nerjavečega jekla ali črne cevi).

Ne uporabljajte cevi iz politilena, ker niso
primerne za tekočine katere temperatura >
95°C

Uporabljajte samo izolirane cevi za visoke
temperature.

G
M                                                      M
R                                                      R

Ne zvijajte bakrenih cevi sončnih
kolektorjev, med privijanjem na priključke.

Legenda:

R
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PRIKLJUČKI ZA KOLEKTORJE

M

R

KOMPLET PRIKLJUČKOV ZA 1
BATERIJO KOLEKTORJEV TITANIUM
cod. = 00262313

KOMPLET PRIKLJUČKOV ZA
VEZAVO KOLEKTORJEV
cod. = 00262314

Ročno odzračevanje

Medeninasti
priključki za
povezavo

Tuljka za
tipalo

Predtok
kolektorja

Varnostni
ventil

Pipa za
polnjenje/
praznjenje

Priključek
povratka
kolektorja
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4.10 - DATI V UPORABO

Pred izvedbo polnjenja nadaljujte s
čiščenjem in izpiranjem napeljave z vodo za
odstranitev umazanije in preostalih
ostankov.
Postopek čiščenja opravite le, če so
atmosferski pogoji ustrezni in ni možnosti
zmrzali, drugače lahko napeljava zamrzne.
Enak način čiščenja ne izvajate v pogojih
direktnega sevanja.

Izvršite preizkus tesnosti napeljave pred
samim polnjenjem.

4.11 - NAPOLNITE SOLARNI KROG
Pred nadaljevanjem je potrebno z manometrom preveriti
nastavljen tlak v raztezni posodi. Pripravite mešanico vode in
glikola v posodi sledeč podatkom podanih v projektu in na
način, ki zagotavlja zaščito proti zmrzovanju do temperature, ki
je za 10°C pod minimalno temperaturo srednje vrednosti, ki
se izvaja v specifičnem geografskem območju, izračunano s
strani projektanta za napeljavo ogrevanja.

Izvršite polnjenje v sledečih korakih:
- Povežite z gumijasto cevjo črpalko za polnjenje (na primer

ročna črpalka ali vrtalnik) s posodo in polnilno pipo (2).

- Vrnite gumijasto cev s polnilno pipo (4) in posodo.

- Polnilna pipa mora biti odprta in pipa za prestrezanje (3)
mora biti zaprta.

- Odprite vse pipe za prestrezanje proti vrhu avtomatskega
ventila za odzračevanje ali pa vse ročne ventile za
odzračevanje.

- Ponovno preverite na mrzli napeljavi (zgodaj zjutraj)
začetni tlak v notranji napeljavi solarnega sistema in
morda ponovno dodajte tekočino.

- Če niste ponovno ukrepali, pritrdite izolacijo na solarni krog
spojen v vseh točkah brez odmikov ali ne zalepljenosti.

Opozorilo: nikoli ne izvajajte polnjenja v
pogojih direktnega obsevanja na kolektorje.

Opozorilo: pred polnjenjem solarne
napeljave preverite tlak v raztezni posodi.
Ta tlak mora pokazati 0,3 bar pod
področjem tistega v solarni napeljavi.

- Napolnite krog kolektorjev z mešanico vode in glikola
dokler tekočina ne začne izstopati pri polnilni pipi (4). Na
začetku izstopa samo voda, barvo in viskoznost bolje
razumete ko začne izstopati mešanica proti zmrzovanju.

- Zaprite pipo za praznjenje (4). Tlak znotraj solarnega kroga
se mora tako vzpenjati kot tlak v projektu ( in sicer malo nad
1,5 bar in pod 5,5 bar). Potem zaprite pipo za polnjenje
(2) in ugasnite črpalko.

- Odprite pipo za prestrezanje (3).

- Prižgite črpalko za solarni krog pozicionirano za neprestano
usklajevanje, v načinu za odstranjevanje zraka v napeljavi.
Izvedite odzračevanje na črpalki z odpiranjem velikega
vijaka na sprednji strani črpalke. Če ne uspete odstraniti
vsega zraka iz napeljave, večkrat prižgite in ugasnite
črpalko v razmaku 10 minut.

- Po nekaj dneh in potem ko ste odstranili ves zrak ( ne
slišite več šumenja znotraj napeljave) zaprite pipo za
prestrezanje in namestite odzračevalni lonček.

Sklop varnostnih
črpalk

p

Sončni
kolektor

(3)

(2) (4)

Mešanica proti
zmrzovanju

Odzračevalni ventil

Izmenjevalec za bojler
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4.12 PRIMERI VEZAVE SONČNIH KOLEKTORJEV

Vezava sončnih kolektorjev v baterijo

M
MAX

1 2 3 4 5 6

R

Takšna vezava je priporočljiva za 2 do 6 kolektorjev.
Potrebni priključki:
1 kos Komplet priključkov za 1 baterijo (00262313)
 2,3,4,5 kosov Komplet priključkov za povezavo kolektorjev (00260314)

Vezava baterij kolektorjev paralelno v vodoravni smeri

Baterija 1 Baterija 2

MAX MAX
1 2 6 1 2 6

M

R

Takšna vezava je priporočljiva za 2 bateriji
kolektorjev po:
2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6

Baterija 1 Baterija 2 Baterija 5
M

Takšna vezava je priporočljiva za :
3 baterije kolektorjev po:
2+2+2, 3+3+3, 4+4+4, 5+5+5, 6+6+6

4 baterije kolektorjev po:
2+2+2+2, 3+3+3+3, 4+4+4+4, 5+5+5+5,
6+6+6+6,

R
5 baterij kolektorjev po:
2+2+2+2+2, 3+3+3+3+3, 4+4+4+4+4, 5+5+5+5+5,
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Vezava baterij kolektorjev paralelno v navpični smeri

Baterija 1

1 2 MAX
6

Baterija 2

1 2 MAX
6

M
R

Takšna vezava je priporočljiva za 2 bateriji kolektorjev po : 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6

Baterija 1

Baterija 2

Baterija 5
M

R
Takšna vezava kolektorjev je
priporočljiva za :
3 baterije kolektorjev po:
2+2+2, 3+3+3, 4+4+4, 5+5+5, 6+6+6

4 baterije kolektorjev po:
2+2+2+2, 3+3+3+3, 4+4+4+4, 5+5+5+5, 6+6+6+6,
5 baterije kolektorjev po:
2+2+2+2+2, 3+3+3+3+3, 4+4+4+4+4, 5+5+5+5+5,
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4.13 DIMENZIJE

1500 (45°) ÷ 1800 (30°) mm

7

600 ÷ 800 mm

1290 mm

1450 mm

1500 (45°) ÷ 1800 (30°) mm

7 600 ÷ 800 mm

2640 mm

2800 mm

1500 (45°) ÷ 1800 (30°) mm

7 600 ÷ 800 mm

TABELA 1:

3990 mm
4150 mm

Število kolektorjev Dimenzije pri ogrodju na tla / streho z naklonom
1 1450 mm
2 2800 mm
3 4150 mm
4 5500 mm
5 6850 mm
6 8200 mm
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G

lo
bi

na

Dolžina

TABELA 2:

Število kolektorjev Dimenzije za ogrodje za vgradnjo v streho
1 D= 1720 mm x G = 2300 mm
2 D= 3060 mm x G = 2300 mm
3 D= 4400 mm x G = 2300 mm
4 D= 5740 mm x G = 2300 mm
5 D= 7080 mm x G = 2300 mm
6 D= 8420 mm x G = 2300 mm
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4.14 ZAPOREDJE MONTAŽE KOLEKTORJEV

OGRODJE ZA NA TLA ZA 1 KOLEKTOR
koda 00262973 (Za vodoravno vgradnjo koda 00262799)

120 mm

158 mm

Sestavni deli montažnega
kompleta:
A: Letev za montažo
B: Zatič za drsenje
C: Prednja opora
D: Matice

E: Kvadratni profili, zadnja opora
R: Podložke
S: Ščitnik za blokado
V: Svornik - vijak

3 1

4

2

L 700 mm = 45°
L 100 mm = 30°
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fig.2
1220 mm

5

600 - 800 mm

Potek montaže
1. Pritrdite zatič za drsenje na razdalji L na zgornjo stranico
kolektorja. Razdalja L je odvisna od končnega naklona
kolektorja (večja je razdalja, večji je naklon).
2. Pritrdite kotne profile na zatič za drsenje z matico in
podložko.
3. Spojite sponke za fiksiranje s predhodno podporo na svornik
- vijak s podložko in matico.
4. Blokirajte profil spodaj na kolektor s sponko za blokado in
fiksirajte svornik - vijak.

5. Spojite letev za montažo na kotni profil z matico in
svornikom - vijakom.

Za konec montaže ogrodje varnostno zasidrajte v tla: to
pripravite vnaprej s cementnim podstavkom in po
možnosti pritrdite proti gibanju vetra in odločite se za
primerne vložke za pritrditev za spodnjo površino.
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OGRODJE ZA STREHO ZA 2 KOLEKTORJA koda 00262910

Sestava kompleta za montažo:
BS: Zgornji podstavek
BI : Spodnji podstavek
SI : Letev za pritrditev na streho iz
nerjavečega jekla
D : Matice

B: Svornika – vijaka z navojem
S: Ščitnik za blokado
V: Svorniki - vijaki

1

2
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4

3

5 6

Potek montaže
1. Blokirajte letev na zgornje podnožje s svornikom – vijakom
in matico, in pritrdite isto podnožje s tremi sponkami za
blokado z maticami in svorniki - vijaki.
2. Blokirajte letev na spodnje podnožje s svornikom – vijakom
in matico.
3. Pozicionirajte dva podnožja na način, ki sta ločena za cca.
1700 ÷1900 mm.
4. Pritrdite letev iz nerjavečega jekla na plast strehe, ki je
primerne strukture za vložke ter oblikujte letev iz nerjavečega
jekla, da se ujema z naslednjimi profili in strešniki.

Pritrdite letev na streho prekrito s strešniki.
5. Položite kolektorje tako, da se spodnji rob zagozdi s
spodnjim profilom, kot na sliki.
6. Blokirajte stranici kolektorja s tremi sponkami za blokado
zmontiranimi na zgornji podstavek.
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OGRODJE ZA VGRADNJO V STREHO
(koda 00262974 – za 1 kolektor) (koda
00262975 – dodatni kolektor)

Potek montaže:
1. Strešnik takoj zaoblite navzdol na pločevini, proti spodnjemu delu območja vgradnje sončnega kolektorja
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2. Položite zvitek aluminijaste valovitke in povežite v vrsto zaobljene strešnike

POMEMBNO: Povežite aluminijaste zvitke (obrobe) pod pločevinasto kritino z uporabo primernega
bitumenskega traku. Priporoča se oblikovati tudi stranice s krajšimi zvitki kar zagotavlja
boljše tesnjenje.

3. Pritrdite pločevino na spodnji pas in pritrditev zaščitite proti vdoru vode.
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4. V primeru vgradnje več kolektorjev z razvojem vodoravnega polaganja nadaljnje pločevine, poskrbite, da

bodo spoji utorov kot je prikazano na sliki.

5. V primeru, da je potrebna vertikalna montaža več kolektorjev, pozicionirajte spodnjo pločevino 4 pod
zgornjo pločevino.
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5. Položite pas za stranski zaključek, poskrbite, da so spoji v utorih kot je prikazano na sliki.

6. Zapnite kolektor spodaj v rebro (sl. 1) in nato ga pritrdite na zgornjem delu (sl.2).

sl. 1

sl. 2
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5 PREGLED IN

VZDRŽEVANJE
Občasno je potrebno preveriti kolektorje
(čiščenje ali odpravo poškodb ali prelom) in
preveriti pritrditev in priključke.

Poleg tega preverite vrednost PH v
mešanici vode in glikola: če pade pod 7
tekočina postane korozivna in jo je
potrebno zamenjati z enakovredno
mešanico vode in protizmrzovalnega
sredstva ustreznega za solarne sisteme.

Če ni pregleda in vzdrževanja lahko to povzroči škodo na
napeljavi in na ljudeh, živalih ali predmetih za kar Unical
in MKM Nova ne prevzameta odgovornosti.

Potrebno je letno preverjanje s strani tehnično
usposobljene in pooblaščene osebe, ter
preglede vpisovati v tabelo » Zapisnik o
vzdrževanju«.

Pozornost usmerite na vsa varnostna
določila v primernem odstavku vključno z
opravilom vzdrževanja.

SPLOŠNI POGOJI ZA GARANCIJO

A - Ti splošni pogoji garancije so priskrbljeni s strani Unical AG S.p.A.
Dopušča sicer pravice izpeljave iz Direktive 99/44/CE.

B - Garancija velja, če so pogoji, ki jih certifikat sestavlja v vseh
svojih delih.

C -Splošna garancija ima veljavnost 24 mesecev od nakupa naprave in
pokriva vse elemente naprave in se razume za vsa popravila in vse
dobave katerihkoli delov, ki so tovarniško pokvarjeni.

RAZŠIRJANJE SPLOŠNE GARANCIJE
Ponudba Unicala  v dodatnih že predstavljenih pogojih.

SONČNI KOLEKTORJI TITANIUM XL 15 LET

D - Splošna garancija in njen podaljšek sta garantirana s strani
Unical AG S.p.A v pogojih, kot so:
- postavitev v obratovanje in morebitna interventna popravila morajo biti
izvršena v skladu s predpisi in vsemi predpisi po tehničnih navodilih
vgradnje, uporabe in vzdrževanja, s strani strokovno usposobljene osebe.
- naprava je vgrajena v skladu z veljavnimi predpisi in predpisi, ki so
navedeni v navodilih, ki so sestavni del;
- naprava je vzdrževana na pravilen način v skladu z veljavnimi
predpisi in po navodilih;
- shranite davčno priznani dokument, s katerim lahko dokažete nakup in
prodajo naprave za morebitna garancijska popravila.

E – V obdobju garancije, si Unical AG S.p.A rezervira možnost najboljše
rešitve, naj bo popravilo ali zamenjava. Kakorkoli se že razume, da vsaka
morebitna intervencija nima nobenega vpliva na trajanje garancije.
Garancija ne pokriva stroška delavca, za popolno zamenjavo proizvoda.
Po treh letih garancija pokrije samo strošek nadomestnih delov in izključuje
strošek delavca.

F – Splošni pogoji garancije in njegovo podaljšanje propade v primeru
če se:

1) Naprava uporablja za drugačne namene, kot ti kateri so določeni ali
na drugačen način kot je to opisano v navodilih za proizvod.

2) Slabo vzdrževanje v skladu z navodili.

3) Vgradnja ne ustreza opisu v navodilih in napeljava ni v skladu z
veljavnimi predpisi.

4) Priključki sistema s pocinkanimi cevmi brez dielektričnih
spojev (priporoča se uporaba bakrenih ali črnih cevi ali cevi iz
nerjavečega jekla).

5) Tlak v napeljavi je nad 10 bar.

6) Škoda povzročena zaradi slabega vremena, kot so strele ali toča ali
višje sile, ki izbruhne, vandalskih dejanja ali naključja, itd.

7) Zlom pri prevozu ali malomarnosti ali poškodovanja.

8) Zlom v primeru ledu v krogu, ki je brez protizmrzovalnega
sredstva.

9) Manjka potrdilo o rednih letnih vzdrževanjih kot je napisano
v navodilih.

G - Steklo kolektorja, proti zmrzovalno sredstvo in potrošnji material ne krije
garancija.

H - Garancija ne vmeša Unical AG S.p.A. in njegove distributerje za
probleme, ki so povezani z napeljavo, ki so popolnoma vodene in polnjenje s
strani uporabnika ali na koncu s strani montažnega podjetja, ki je izvajalo
napeljavo.

I - Zgornji našteti pogoji garancije so  edinstvena ponudba Unical AG
S.p.A. in jih ni možno spreminjati na noben način.

L - V primeru intervencije v garanciji, da je potrebno zamenjati rezervni del,
se z novim nadomestnim delom garancija ne podaljša vendar ostane datum
prvega nakupa, kot datum veljavnosti garancije.

M - Za vse spore je pristojno sodišče v Mantovi.

OPOZORILO: Pri tem tipu naprave je potrebno izvesti redno čiščenje kar
omogoča minimalno uporabo in maksimalno udobje. Priporoča se podpis
pogodbe o rednem letnem vzdrževanju, kar je pogoj za veljavnost garancije.

Napeljava mora biti pozicionirana na mesto, kjer ni možnosti zloma s
katerimikoli predmeti in s tem povzročiti škodo na ljudeh ali premetih.

 MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana, tel: 01 58 37 940, fax: 01 51 91 454, e-mail: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si

AG s.p.a - Sede: via roma 123 - 46033 casteldario (MN) - tel. 0376 57001 (r.a.) telefax 0376/660556 - www.unical.ag
Servizio post-vendita: via padana inferiore 52/C - 29012 caorso - piacenza (PC) - e mail: assistenza@unical-ag.com - tel. 0523 813056 telefax 0523 813062

mailto:mkmnova@siol.net
http://www.unical.ag/
mailto:assistenza@unical-ag.com
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MKM Nova d.o.o.
Celovška 291, 1000 Ljubljana
Tel : 01 58 37 940
Fax: 01 51 91 454
e-mail: mkmnova@siol.net
www.mkm-nova.si

AG S.P.A.
46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556

www.unical.ag - info@unical-ag.com
Unical ne prevzame odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica prepisa ali tiskarske napake. Nadalje si pridržujemo
pravico do sprememb svojih izdelkov, za katere menimo, da so potrebne ali koristne in ki ne vplivajo na bistvene lastnosti naprave.

http://www.mkm-nova.si/
http://www.unical.ag/
mailto:info@unical-ag.com

