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PREZENTARE GENERALĂ 
 
Colectoarele c u t uburi v idate s unt c ele mai e ficiente t ipuri di ntre colectoarele s olare. A ceste 
colectoare sunt cele mai adecvate pentru aplicaţii cu temperaturi medii, la care cererea de 
temperatură este între 50-95 °C. Stratul absorbant selectiv al tuburilor vidate captează energia 
solară cu pierderi de căldură foarte mici chiar şi pe timp rece. 
Colectoarele cu tuburi vidate se utilizează la sisteme de încălzire cu apă caldă ale locuinţelor, 
ale clădirilor industriale, precum şi la încălzirea piscinelor înterioare şi exterioare. 
Colectoarele solare sunt fabricate cu respectarea cerinţelor celor mai exigente standarde şi vor 
funcţiona mulţi ani, necesitând întreţinere minimă. 
Acest manual conţine explicaţii refritoare la funcţionare, şi informaţii despre instalaţii de încălzire 
cu apă caldă care utilizează energie solară.  
Vă rugăm ca înainte de începerea instalării şi asamblării citiţi cu atenţie prezentul manual.  
 
Principalele părţi componente: 

 
• cutie colector 

-  teacă pentru senzor de temperatură 
-  teci pentru tuburi 

• tubul vidat special 
 -  tub cu pereţi dubli 
 - spaţiul dintre pereţii dubli este vidat  
 - peretele interior are înveliş absorbant selectiv special 
 - partea inferioară a peretelui exterior cu semnalizator pierdere vid  
• tubul termic 

- cu condensator la capăt 
- cu folie de transfer termic din cupru 
- umplut cu lichid special 

 



4 
 

 
 

 
 
Învelişul interior al tubului vidat absoarbe radiaţia solară, şi transferă căldura prin folia de 
transfer t ermic l a t ubul t ermic. Lichidul special di n tubul t ermic fierbe (chiar şi la temperatură 
scăzută), iar aburii produşi se ridică în condensatorul aflat la partea superioară a tubului aflat în 
contact cu colectorul. În colector circulă agent termic care preia căldura aburilor din colector. 
Aburii astfel răciţi se condensează (se lichefiază) şi se scurg în partea inferioară a tubului 
termic, unde încălzindu-se din nou, începe un nou ciclu.    

 

sensul curgerii 
agentului termic 

condensator 

tub termic 

folie de transfer 
termic 

tub vidat 

ATENŢIE! 
Prima dată trebuie întrodus în teaca colectorului condensatorul 
de la partea superioară a tubului termic, cu ajutorul gulerului 
aflat la capătul său. Poziţionarea tubului se face doar după 
aceasta. În caz contrar capătul tubului termic nu va fi în poziţie 
corespunzătoare, şi datorită scăderii transferului termic, se 
diminuează randamentul colectorului.   

senzor de 
temperatură 

teacă pentru tub 
termic  
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SCHEMA DE PRINCIPIU ŞI COMPONENTELE UNEI INSTALAŢII SOLARE 

 
 
1 – colector solar cu tuburi vidate tip heat-pipe 
2 – aerisitor solar 
3 – boiler bivalent 
4 – unitate de pompare solară cu automatizare şi supapă de siguranţă inclusă 
5 – vas de expansiune solar 
6 – cazan 
7 – grup de siguranţă instalaţie de încălzire 
8 – pompă de circulare instalaţie de încălzire 
9 – consumator apă caldă 
 

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE 
 
Instalarea trebuie executată de personal calificat, specializat. Informaţi-Vă cu privire la 
reglementările şi normativele locale aplicabile, înainte de a instala şi pune în funcţiune sistemul 
solar.  
Colectorul s olar se po ate instala atât pe acoperiş înclinat, cât şi pe acoperiş terasă. Pentru 
diferitele tipuri de acoperiş colectoarele şi cadrele propriuzise de fixare sunt identice, dar diferă 
restul pieselor de fixare, care sunt adecvate modurilor de fixare diferite: 

- pentru ac operiş înclinat cu ţiglă bituminoasă, ţiglă metalică, tablă ondulată etc. sunt 
necesare pentru fixare prezoane, şaibe, şi piuliţe (nu este inclusă în furnitură); 

- pentru acoperiş înclinat cu ţiglă se asigură un set de fixare (opţional); 
- pentru acoperiş terasă se livrează un suport adecvat (opţional). 
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Instalarea colectorului pe un acoperiş înclinat, înseamnă că trebuie intervenit la învelitoarea 
existentă a acoperişului. D in ac est m otiv trebuie asigurată etanşarea corespunzătoare a 
locurilor de penetrare a învelitoarei contra eventualelor scurgeri de apă.  
Subansamblul d e fixare t rebuie a daptat a tât s istemului de încălzire, cât şi la structura de 
portanţă a acoperişului, funcţie de condiţiile concrete.  
Întregul subasamblu trebuie să fie capabil de a suporta solicitările cauzate de vânt şi de zăpadă 
ce pot apărea în zona respectivă. 
Deasemenea trebuie luate în considerare reglementările locale, şi dacă este cazul cele din 
regiunile cu condiţii meteorologice specifice: ninsori abundente respectiv, vânturile puternice, 
etc. 
Pentru ridicarea colectorul şi altor componente pe acoperiş, se recomandă utilizarea chingilor 
dar fără ca aceastea să fie legate de r acordurile f iletate. T rebuie ev itate şocurile sau orice 
impact mecanic, în special în cazul tuburilor vidate şi a capetelor filetate. 
 
NOTĂ! 
Colectorul se poate monta doar pe structuri de acoperiş cu portanţă corespunzătoare, prin 
intermediul unui sistem de fixare de rezistenţă adecvată. Trebuie acordată atenţie deosebită 
calităţii şi rezistenţei căpriorilor, şi modului de fixare a suporţilor prin şuruburi de aceştia.  
 
Date tehnice 
 
Numărul tuburilor 20 30 
Dimensiuni Înălţime 2020 mm 2020 mm 

Lăţime 1825 mm 2655 mm 
Adâncime 155 mm 155 mm 

Masa netă 73 kg 106 kg 
Suprafaţa totală 3,68 m2 5,36 m2 
Suprafaţa de apertură 1,86 m2 2,79 m2 
Suprafaţa absorbantă efectivă 1,60 m2 2,41 m2 
Conţinut de apă 1,40 l 2,30 l 
Putere nominală 1400 W 2100 W 
Debit nominal 1,6 l/min 2,5 l/min 
Pierderi de presiune la 150 l/h 12 mbar 16 mbar 
Racorduri conducte filet exterior de 1" 
Temperatura maximă de stagnare 250 °C 
Temperatura de funcţionare normală 95 °C 
Presiunea de funcţionare  6 bar 
Presiunea maximă permisă 10 bar 
Unghiuri de înclinare ale planului colectorului faţă 
de orizontală 

min. +15° 
max. +80° 

Tub vidat 

material silicat de bor 
lungime tub 1800 mm 
diametru ext/int 58/47 mm 
grosime perete tub 1,6 mm 
coeficient de absorbţie 94-96 % 
coeficient de emisie 4 % 
putere nominală 70 W/tub 
vid din tub < 5x10-4 Pa 
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ATENŢIE!!! 
 
Pentru protejarea colectorului solar împotriva îngheţului şi coroziunii folosiţi agent termic Tyfocor 
LS. 
 
Montarea conductelor  
 
Conductele de tur şi retur trebuie să fie din cupru sau oţel inoxidabil gofrat şi acestea se asigură 
de beneficiar. În cazul acoperişurilor cu ţiglă este recomandat să se introducă ţevile în clădire 
prin ţigle de ventilare; în cazul acoperişurilor cu tablă ondulată este recomandat ca ţevile să fie 
montate de-a lungul unui perete exterior. 
 
Îmbinarea conductelor 
 
Îmbinările din ramurile tur şi retur trebuie realizate prin lipire tare.   
Lipirea tare se execută cu aliaj special şi fitinguri adecvate în conformitate cu regulamentele în 
vigoare. 
În cazul utilizării tuburilor gofrate din inox, garnitura olandezelor trebuie să reziste la 
temperaturi ridicate (până 200-250°C) 

 
Racordarea colectorului 
 
Racordarea colectoarelor la instalaţia hidraulică este recomandată să se execute cu o bucată 
de ţeavă flexibilă inoxidabilă gofrată, care se îmbină utilizând fitinguri de compresiune sau direct 
pe racordul colectorului prin olandeze cu etanşare plată. Racordul se acoperă cu izolaţie 
termică rezistentă la radiaţii UV. Racordurile colectorului sunt de 1” cu filet exterior.  

 
Debitul nominal 
 
Debitul nominal la un singur colector solar este de 1,6÷2,5 l/min. Dacă instalaţia conţine două 
colectoare, debitul nominal este 3,2÷5,0 l/min ş.a.m.d. 
 
Izolaţia termică  
 
Pentru izolarea conductelor folosiţi izolaţie termică rezistentă la temperaturi ridicate (200-250°C) 
şi radiaţii UV. Toate conductele trebuie izolate 100% în conform proiectului sau reglementărilor 
naţionale. Coductele se izolează numai după proba de presiune şi umplerea sistemului. 
 
Presiunea din sistem 

 
Presiunea din circuite trebuie verificată periodic. Presiunea trebuie să fie 3,5÷4 bar când 
sistemul este rece (temperatura mai mică de 30°C).  
 
 
Siguranţa 

 
Este interzisă instalarea supapelor de sens şi a robinetelor de izolare între colectorul 
solar şi supapa de siguranţă. Presiunea de descărcare a supapei de siguranţă trebuie să 
fie de 6 bar. 
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După cum s-a mai menţionat anterior, colectorul, tuburile vidate, şi rama lor de fixare sunt 
identice pentru montajul pe acoperiş înclinat şi pe acoperiş plat. În tabelul următor se prezintă 
aceste componente: 
 

Cutie colector pentru 20 
sau 30 tuburi 

(1 buc) 
 

Suport inferior tuburi cu 
20 sau 30 locaşuri 

(1 buc)  

Tuburi vidate, cu tuburi 
termice 

(10 sau 15 buc/cutie) 

 

Element lungitudinal 
(dealungul tuburilor) 

(3 buc) 
 

Element orizontal 

(3 buc)  

Inel de etanşare 

(20 sau 30 buc)  

Şuruburi, şaibe, şi piuliţe 

 
 

Tub termic 

Tub vidat 
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Set fixare colector pe acoperiş înclinat cu ţiglă (opţional) 
 

Cârlig 

(4 buc/colector) 

 

Suport orizontal 

(2 buc/colector) 

 

 
Suport colector pentru acoperiş terasă (opţional) 
 

Picior spate-lateral  

(2 buc)  

Picior spate-mijloc 

(1 buc)  

Bară transversală 

(4 buc)  

Bară laterală lungă 

(3 buc)  

Bară laterală scurtă 

(3 buc)  

Placă triunghiulară 

(3 buc)  

Talpă 

(6 buc)  
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Asamblarea colectorului: 
 

 
1. Întorcând cutia 
colectorului, se montează 
elementele longitudinale 
pe partea posterioară a 
acestuia 

 
2. Se strâng piuliţele 
 

 
3. Se asamblează 
elementele orizontale ale 
cadrului cu cele 
longitudinale 

 
4. Se strâng piuliţele 
 

 
5. Se montează pe rând şi 
celelalte  elemente 
orizontale ale cadrului 

 
6. Se întoarce suportul 
inferior al tuburilor şi se 
asamblează cu 
elementele verticale ale 
cadrului 

 
7. Se strâng piuliţele 

 
8. Se montează inelul de 
etanşare anti-praf în orificiul 
din cutia colectorului 
(ungeţi-le cu apă cu săpun 
pentru a asigura o 
alunecare mai uşoară) 

 
9. Se scoate căpăcelul din 
suportul inferior al tubului 

 
10. Trăgând de 
condensator, se scoate 
puţin tubul termic din 
tubul vidat 

 
11. Se unge 
condensatorul cu pastă 
termoconductoare (pentru 
înbunătăţirea transferului 
termic) 

 
12. Se întroduce tubul vidat 
în inelul din suportul inferior 

 
13. Se întroduce 
condensatorul în locaşul 
său din colector 
(asiguraţivă că acesta este 
fixat şi întrodus până la 
capăt) 

 
14. Se întroduce prin 
împingere tubul vidat în 
cutia colector, şi se 
poziţionează în orificiul 
său cu inel de etanşare 
anti-praf 

 
15. Se fixează strâns 
capacul inferior prin rotire  

16. Se repetă paşii de mai 
sus pentru fiecare tub, până 
la terminarea asamblării 
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Instalare pe acoperiş înclinat cu ţiglă: 
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Instalare pe acoperiş înclinat cu ţiglă bituminoasă, tablă etc: 
 
1.După efectuarea măsurătorilor necesare la cadrul colectorului asamblat, se efectuează 
măsurătorile corespunzătoare pe acoperiş pentru determinarea punctelor de fixare (distanţe 
dintre căpriorii structurii, locul de amplasare cel mai convenabil, etc.). 

 
 
2. Se execută găurile în locurile determinate utilizând burghiu 
adecvat  materialului învelitoarei, şi apă de răcire dacă este 
necesar. (Dacă poziţia căpriorului este deplasată faţă de locul 
unde trebuie executată gaura pentru prezon, se montează şipci 
suplimentare între doi căpriori sub acoperiş.) 
 
 
 
 
 
3. Se întroduce silicon în gaură apoi se înşurubează prezon de 8 
mm, utilizând pentru etanşare şaibă conică din cauciuc, şaibă 
plată, şi piuliţă. 
 
 
 
 
 
 
4.După executarea şi etanşarea corespunzătoare a găurilor, se 
ridică pe acoperiş cadrul colectorului asamblat, şi se poziţionează 
în prezoanele deja fixate (cu panta necesară colectorului), apoi se 
asigură utilizând şaibe, piuliţe, şi contrapiuliţe. 
 
 
 

 
Asamblarea suportului pentru acoperiş terasă: 
 

 
1. Se montează picioarele 
posterioare (cele două 
laterale şi cel de mijloc) 

 
2. Se montează cele şase 
talpe pe picioarele 
frontale şi pe cele 
posterioare 

 
3.Se montează barele 
transversale între 
picioarele posterioare (în 
formă de X) 

 
4.Se montează barele de 
legătură scurte între 
picioarele frontale şi cele 
posterioare 
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PROTOCOLUL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 
 
 

Utilizator 
 
--------------------------------  

Instalator  
 
----------------------------- 

Nume 
 
--------------------------------- 

Nume  
 
------------------------------ 

Adresa 
 
---------------------------------  

Adresa 
 
------------------------------  

Locul amplasării  Semnătură, ştampilă  
  
1. MONTAJUL O.K. Observaţii 
Sistemul de fixare montat corect   
Colectorul solar este legat la sistemul de paratrăsnet   
Ţigla de pe acoperiş remontată corect după ancorare   
Învelitoarea acoperişului nu a fost afectată   
Senzorul de temperatură este intordus în teaca din cutie colector   
Rezervorul de captare (canistră goală) este aşezat sub 
conducta de evacuare a supapei de siguranţă 

  

Anodul de magneziu din boiler este verificat   
Vana termostatică de amestec instalată, temperatura reglată şi 
controlată 

  

   
2. PUNERE ÎN FUNCŢIUNE   
Instalaţia umplută cu lichidul solar prescris   
Instalaţia aerisită de mai multe ori   
Etanşeitate verificată la îmbinările filetate şi/sau punctele lipite   
Presiunea preliminară din vasul de expansiune (verificare 
înainte de umplere):    bar 

  

Presiunea instalaţiei (rece):      bar   
Debitul reglat conform numărul colectorilor:  l/min    
Căpăcelele ventilelor combinate de umplere şi golire înşurubate   
Boilerul aerisit   
Circuitul de încălzire aerisit   
   
3. SISTEMELE DE REGLARE   
Senzorii de temperatură indică valori reale   
Pompa solară funcţionează şi efectuează recirculare 
(măsurarea debitului) 

  

Circuitul solar şi boilerul se încălzesc   
În condiţii deplin însorite, diferenţa de temperatură între tur şi 
retur este de max.10 la 14 °C 
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Schema hidraulică stabilită corect   
   
4. INSTRUIRE O.K. Observaţii 
Utilizatorul instalaţiei a fost instruit după cum urmează:   
– Funcţiile generale şi operarea automatizării solare   
– Funcţiile şi operarea cu sistemul de încălzire   
– Funcţionarea anodului de magneziu   
– Asigurarea instalaţiei faţă de îngheţ   
– Întreţinerea   
– Înmânarea documentaţiei tehnice, eventual cu scheme 
speciale de cuplare 

  

 
Lista de verificare pentru întreţinere 
 
Neefectuarea inspecţiei/întreţinerii poate afecta siguranţa în funcţionare a instalaţiei solare şi 
poate conduce la provocarea de pagube şi de vătămări corporale. 
 
Lucrări de întreţinere la Interval de întreţinere 
Circuitul solar  
Verificarea protecţiei contra îngheţului la lichidul solar anual 
Verificarea presiunii din instalaţie anual 
Verificarea funcţionării pompei de recirculaţie anual 
Aerisirea instalaţiei anual 
Verificarea debitului anual 
Verificarea funcţionării vanei termostatice de amestec pentru apa 
caldă menajeră anual 

Verificarea cantităţii de lichid evacuat anual 
Verificarea presiunii vasului de expansiune anual 
Colectorul  
Controlul vizual al colectorului, fixarea colectorului şi îmbinările 
de legătură anual 

Verificarea gradului de murdărire şi a stabilităţii suporturilor şi a 
componentelor colectorului anual 

Verificarea eventualelor deteriorări ale izolaţiei ţevilor anual 
Automatizarea solară  
Verificarea pompei (pornit/oprit, automat) anual 
Verificarea indicaţiei temperaturii de către senzori anual 
Boilerul  
Verificarea, după caz schimbarea anodului de magneziu anual 
Dacă se impune, aerisirea schimbătorului de căldură anual 
Verificarea etanşeităţii racordurilor anual 
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Unităţi teritoriale: 
 
Bacău, Str. Abatorului nr., tel: 0234-510093  
Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, tel: 0268-313170  
Bucureşti, Parc Industrial Bucureşti Vest, Şos Bucureşti-Piteşti km 13,5,  
Craiova, Str. Severinului nr. 46S, tel: 0251-487035  
Cristuru-Secuiesc, Str. Cimitir nr. 5, tel: 0266-244126 
Gheorgheni, B-dul Frăţiei nr. 27, tel: 0266-365644 
Miercurea-Ciuc, Str. Gal Sandor nr. 5, tel: 0266-372321 
Odorheiu-Secuiesc, Str. Beclean nr. 314, tel: 0266207400 
Oradea, Calea Clujului nr. 311, tel: 0259-407690  
Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 145, tel: 0265-772577  
Târgu-Mureş, Str. Recoltei nr. 17/A, tel: 0265-252990  
Timişoara, Dumbrăviţa, Str. Gramma nr. 8, 0256-400774 
Vlăhiţa, Str. Gabor Aron nr. 4, tel: 0266-246525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.melindainstal.ro 


