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SISTEM COMPACT SOLAR PENTRU 
APĂ CALDĂ MENAJERĂ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

alex
Typewritten Text

alex
Typewritten Text

alex
Typewritten Text

alex
Typewritten Text
www.utilul.ro

alex
Typewritten Text

alex
Typewritten Text



 2/5 

DESCRIERE GENERALĂ A SISTEMULUI SOLAR COMPACT DE APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ 
Sistemul solar compact de apă caldă menajeră constă în mai multe tuburi colectoare vidate, 
un boiler si o rezistentă electrică suplimentară. 
Tuburile colectoare vidate sunt orientate spre soare si absorb mai multă energie solară din 
tranzitia de la est la vest a soarelui în timpul zilei. Aceste panouri absorb cu aproximativ 40% 
mai multă energie solară decât un panou plan cu aceeasi suprafată. 
Spre deosebire de panourile solare plane care ating eficienta maximă numai la prânz, 
panourile solare cu tuburi vidate functionează foarte bine si dimineata si după amiaza. 
Sistemul de tuburi vidate constă în 2 straturi de sticlă borosilicată avand vid între aceste 
straturi. 
Spatiul vidat astfel creat absoarbe 97% din energia solară. Rolul spatiului vidat este de a 
izola termic si a avea pierderi de căldură foarte mici. Acest lucru creste eficienta colectorilor 
si se protejează panourile în timpul zilelor răcoroase. 
Panourile solare colectoare cu tuburi vidate sunt sistemul perfect pentru zone cu climă 
temperată precum România. Aceste panouri solare colectoare rezistă la grindină de 3 cm în 
diametru. 
 
PRINCIPIU DE FUNCTIONARE 
Sistemele compacte solare nepresurizate au la bază fenomenul de incalzire prin convectie 
naturală a apei in interiorul tuburilor de sticla. 
Prin tuburile vidate circulă apă. Circulatia apei este realizata în mod natural prin termosifon. 
Apa din tuburile vidate se încălzeste si se ridică în boiler iar locul apei calde este luat de un 
volum echivalent de apa rece. Procesul decurge in mod continuu cand panoul este incalzit 
de soare. 
Deoarece apa circula in mod direct prin tuburi, pe timp de iarna exista posibilitatea să 
înghete apa si să se spargă tuburile. Este recomandat ca pe timp de iarnă să se golească 
apa din sistem. 
Sistemul compact solar nepresurizat functionează la presiunea atmosferică având un 
supraplin ce comunică cu exteriorul. Acesta nu trebuie blocat! 
Deoarece sistemul este nepresurizat este necesar ca acesta să se monteze la o înăltime mai 
mare decât cea a consumatorilor. Înăltimea la care este montat va da presiunea din 
instalatie. 
 
CARACTERISTICI TUBURI VIDATE 
 
Model  Ø58x1800  
Material  Sticla borosilicată 3.3  
Diametru tub exterior  Ø58±0.8mm  
Diametru tub interior  Ø47±0.8mm 
Grosimea tubului exterior  1.8mm  
Grosimea tubului interior  1.5mm  
Lungimea tuburilor  1800mm  
Coeficientul de dilatare  3.3x10-6  
Material de absorbtie  AL-N/AL  
Absorbtie  ≥0.93  
Emisie  (80ºC±5ºC)  ≤0.06  
Vid  P≤10-3Pa  
Coeficientul de pierdere  ≤0.06 W/m2  
Temperatura de stagnare  270-300ºC  
Rezistenta la grindina  Grindina cu diametrul de 30mm  
Presiunea maxima  1 MPa  
 
 
ALEGEREA UNGHIULUI SI A ORIENTĂRII COLECTORILOR 
Unghiul si directia de instalare a colectorilor este foarte importantă. Pentru România, 
colectorii trebuie instalati cât mai mult posibil pe partea sudică. 
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Pentru alegerea unghiului de înclinare ca si regulă generală se consideră un unghi egal cu 
latitudinea locatiei, adică aproximativ 45º în cazul României. Dacă acoperisul d-voastră are o 
deviatie de +/-10º fată de această valoare puteti să instalati colectorii solari pe acoperis fără 
probleme, deoarece montarea de suporti înclinati la unghiul optim nu este justificată prin 
cresterea randamentului sistemului. 
 
INSTALARE 
ATENTIE !  Efectuati transportul cu grijă ! 
 Recomandăm ca următoarele actiuni să se execute într-o zonă umbrită deoarece tuburile 
vidate vor deveni fierbinti foarte repede dacă sunt expuse la lumina soarelui. 
    Pasi pentru instalare 
 Asamblati cadrul. Strângeti fiecare surub cu mâna si nu uitati sa puneti saibele pe ambele 
părti. Piulitele se vor strânge cu cheia numai după ce au fost asamblate boilerul si tuburile vidate. 
 

 
Se vor asambla picioarele sistemului solar conform figurii de mai sus. 
 

 
La sistemele solare compacte de mărime mare se va mai monta încă un picior auxiliar in 
mijloc. Fixati cu suruburi suportul din partea inferioară fată, pe care se vor sprijini tuburile 
vidate si introduceti suporti de plastic in găuri ca in figura de mai sus. 
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Montati tălpile sistemului solar cu ajutorul suruburilor. 
 

 
Boilerul are 4 suruburi. Boilerul se va aseza cu aceste suruburi in jos ca in figura următoare. 
 

 
Scoateti usor tuburile vidate din ambalaj. 
Udati garnitura din cauciuc cu apă cu săpun si introduceti-o pe tub. De asemenea udati cu 
apă cu săpun garniturile din silicon ale boilerului cât si partea superioară a tuburilor. 
Se introduc tuburile in bazin printr-o miscare de rotatie. Se introduc mai mult in bazin până 
depăsesc suportul inferior cu capace de plastic apoi se trag usor afară din bazin si se asează 
în capacele de plastic ale suportului inferior ca in figura de mai jos. 
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După ce ati introdus toate tuburile in bazin se vor strânge cu cheia piulitele bazinului cât si 
ale suportului. Aveti grijă când strângeti suruburile să nu loviti cu cheia tuburile vidate ! 
ATENTIE!!! 
NU LĂSATI PANOUL CU TUBURI ASAMBLATE LA LUMINA SOLARĂ FĂRĂ A FI 
CONECTAT LA BOILER CU APĂ ÎN INTERIOR. DIN CAUZA SUPRAÎNCĂLZIRII SE 
POATE DISTRUGE IZOLATIA BOILERULUI (CARE DEVINE INUTILIZABL). 
Recomandăm asamblarea tuburilor la sfârsit, după realizarea întregii instalatii. 
Dacă ati asamblat panoul si nu puteti termina lucrarea în aceeasi zi, este utilă acoperirea cu 
niste pături a tuburilor sau cu un material care sa nu permita trecerea razelor de soare si 
care sa nu se incalzeasca la soare. 
 
SCHMA DE CONECTARE 
 

 
 
 
 

Schema de mai sus este o schema de principiu, care explica modul de functionare. 
Pentru a putea pune panoul solar in functiune este necesara realizarea instalatiei (si a 
schemei) de catre un instalator specializat, in functie de particularitatile cladirii. 
 
6. Localizarea defectiunilor 
 
Defectiune  Cauze  Solutie  
Viteza mica de reumplere a 
bazinului sau nu se reumple.  

Presiunea apei este mica.  
Filtrul este imbacsit sau blocat.  

Folositi o pompa.  
Curătati filtrul.  
Verificati conexiunea acestuia.  

Când apa curge prin racordul 
de supraplin fara sa se 
opreasca. 

Ventilul de aerisire este blocat sau 
defect.  

Deblocati sau schimbati 
ventilul de aerisire. 

 

Tuburi de 
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Robinet cada 
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Vas alimentare 
cu ventil cu flotor 
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