
СЛЪНЧЕВА ПРЕДПАЗНА СИСТЕМА С ТОПЛИННА ТРЪБА 

SONTEC SPP 470-58 / 1800-C 

Ръководство за монтаж и употреба 

 

Забележка: Прочетете внимателно тези инструкции преди да монтирате и използвате 

соларната система 

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ 

СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА ЗА ВОДА под налягане 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА ЗА ВОДА MENAJER 

Соларните панели под налягане SPP са панели, които се използват за приготвяне на гореща 

вода. Те са направени от тръба за топлина и вакуумни тръби. Вакуумните тръби абсорбират 

топлинната енергия на слънцето, която прехвърля водата от резервоара. За разлика от 

системите без налягане, тези слънчеви панели работят при мрежово налягане, не е 

необходимо да бъдат монтирани на височина, за да осигурят нормална работа върху 

консуматора и могат да се използват през цялата година. Те са лесни за инсталиране, не се 

нуждаят от поддръжка, не използват електричество (с изключение на електрическо 

съпротивление) и имат много добра производителност. Всяка тръба работи независимо. 

ПРИНЦИП НА РАБОТА 

Слънчевият панел с вакуумни тръби е най-ефективният тип топлинен слънчев панел. Този 

панел е подходящ за използване в топли или темперирани зони, където се изисква гореща 

вода при температури между 50-75 ° С. Трислойният селективен слой от вакуумни тръби 

абсорбира слънчева енергия с много ниски топлинни загуби дори при отрицателни външни 

температури. 



Всяка тръба работи самостоятелно и повредата на тръбата не води до срив на соларната 

система, а само за намаляване на слънчевата поглъщателна способност и на топлинната 

мощност. Слънчевият колектор с вакуум тръба може да се използва за системи за затопляне на 

вода в индивидуални домове, търговски или промишлени приложения. Качеството на водата, 

внесена в контейнера от неръждаема стомана, съответства на съгласно действащите български 

разпоредби. Препоръчителната стойност на твърдост е 7 ° F, но не трябва да надвишава 15 ° F. 

Слънчевата енергия се преобразува в топлина с помощта на топлинен трансфер на топлина с 

помощта на "крила" във вакуумните тръби. Тези "перки" пренасят заловената топлинна 

енергия в медна капилярна тръба, разположена в центъра на вакуумната тръба. Тази тръба 

съдържа топлообменник, който кипи при 25-30 ° C, превръщайки се в пара. Топлинната пара се 

издига до върха на тръбата, към кондензатора (топлообменната зона), където топлината се 

изхвърля във водата от резервоара, парата се кондензира, връща се отново в течността и се 

спуска към дъното на топлинната тръба. На практика, докато има слънчева топлина, има 

непрекъснато движение на топлинния агент вътре в топлинната тръба. Вакуумната тръба се 

състои от две концентрични стъклени тръби: външната тръба е изработена от високоустойчиво 

боросиликатно прозрачно стъкло (може да издържи градушка до 30 mm в диаметър); 

вътрешната тръба също е изработена от боросиликатно стъкло и е покрита с високо 

абсорбиращ (Al-N / Al) слой и минимален коефициент на отражение на светлината. Вакуумът 

между двете тръби се поддържа чрез използване на бариев дегазатор и дъното на тръбата е 

защитено с бариев слой. Това е индикатор за вакуум, избелване, ако тръбата някак си е 

напукана и пропастта между двете тръби е загубена (първоначалният й цвят е сребрист) 

 

 

КОНСТРУКТИВНИ ВАРИАНТИ 

➢ Тип I - разстояние между тръбите = 80мм 

➢ Тип II - разстояние между тръбите = 100мм 

МОДЕЛ БРОЙ 
ТРЪБИ 

ВМЕСТИМОСТ 
(л) 

АПЕРТУРА 
(м2) 

Производството на БГВ при ΔT 
= 35 ° C 

Тип I - разстояние между тръбите = 80мм 

SPP-470-H58/1800-12-I 12 115 1,14 120 

SPP-470-H58/1800-18-I 18 165 1,71 180 

SPP-470-H58/1800-24-I 24 200 2,28 240 

SPP-470-H58/1800-30-I 30 265 2,85 300 

SPP-500-H58/1800-30-I 30 300 2,85 320 

Тип II - разстояние между тръбите = 100мм 

SPP-470-H58/1800-9-II 9 100 0,86 100 



SPP-470-H58/1800-12-II 12 150 1,14 120 

SPP-470-H58/1800-14-II 14 150 1,33 140 

SPP-470-H58/1800-18-II 18 200 1,71 180 

SPP-470-H58/1800-24-II 24 250 2,28 240 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ 

 

Максимално работно налягане: 6 bar; 

 Максимална температура на котела: 90 ° C 

 Материал на резервоара: 

 - Вътрешен бойлер: 304 неръждаема стомана с дебелина 1,2 мм 

 - Корпус на бойлера: неръждаема стомана с дебелина 0,4 mm 

 - Опора: неръждаема стомана 

 - Уплътнители: EPDM 

 Топлоизолация: полиуретанова пяна с дебелина 55 мм 

 Входящ / изходящ отвор за битова гореща вода: ¾ 

 Задължителни аксесоари, които трябва да се монтират на инсталацията (не са част от 

стандартния монтаж): 

 - Затворен разширителен съд; 

 - предпазен клапан; 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНА ТРЪБА 

Материал на тръбата за топлинна тръба: мед с чистота 99.93% 

споени със сребърна сплав 

➢ Дължина на тръбата: 1800мм 

➢ Диаметър на тръбата: 

o Външен вид: 58мм 

o Интериор: 47мм 

➢ Дебелина на стъклото: 1.6мм 

➢ Материал на стъклото: боросиликат 

➢ Коефициент на абсорбция: мин. 96% 

➢ Коефициент на емисии: макс. 8% 

➢ Вакуум: P <3.5 x 10-3 Pa 

➢ Тегло: 2,7кг 

➢ Съпротивление от градушка: диаметър 25мм 

 

Схема 



 

 

Етапи на монтаж 

ВНИМАНИЕ! 

Инсталирането на слънчева система е разрешено само от оторизиран персонал в слънчеви 

системи, инсталации и покриви. Инсталирането и поддръжката на инсталацията е в 

съответствие с действащите правила само от квалифициран персонал. 

ИЗБОР НА ЪГЪЛ И ОРИЕНТАЦИЯТА НА КОЛЕКТОРА 

Ъгълът и посоката на монтиране на колекторите са много важни. За България колекторите 

трябва да бъдат инсталирани колкото е възможно повече на юг. 

За избора на ъгъл на наклон, като общо правило, се взема предвид ъгъл, равен на ширината на 

местоположението, т.е. около 45 ° в случая на България. Ако вашият покрив има отклонение от 

+/- 10º от тази стойност, можете да инсталирате слънчевия колектор на покрива без никакви 

проблеми, тъй като монтажът на наклонени опори за коригиране на отклонението не е 

оправдан; загубата на добив е много малка (по-малко от 5%). 

Тръбите не трябва да се засенчват от препятствия. 

ВНИМАНИЕ! Извършете внимателно монтажа! 

Препоръчваме инсталационните стъпки да се извършват в затъмнена зона, тъй като вакуумните 

тръби ще се нагорещят много бързо, ако са изложени на слънчева светлина. 

СТЪПКИ НА МОНТАЖА 



Проверете и идентифицирайте компонентите внимателно и след това започнете да ги 

монтирате в съответствие с инструкциите 

Системата се състои от: 

Клетка 1: Бойлер 

Курия 2: Рамка за монтаж 

Клетка 3: Вакуумни тръби 

Клетка 2 съдържа: 

Част №. 1: Пръчка 147 см = 2 бр 

Част №. 2: Бар 72 cm = 2 бр 

Част №. 3: Опорна стойка = 4 бр 

Част №. 4: Поддръжка на котела = 2 бр 

Част №. 5: Бар 69 cm = 2 бр 

Част №. 6: Лента 103 см = 2 бр 

Част №. 7: 136 cm bar = 2 бр 

Част №. 8: Долна монтажна скоба за вакуумни тръби = 1 бр 

Част №. 9: Фиксиращи пластмасови тръбички = брой на частите според броя на 

вакуумни тръби 

Част №. 10: Силиконови уплътнения за тръби = броят на парчетата е според броя на 

вакуумни тръби 

Винтове и гайки 



 

Винтове и гайки 

 

1. Монтиране на рамката. Сглобете рамката за втвърдяване с болтове тип 1. Бъдете 

внимателни, за да разпознаете и разграничите левия и десния държач на резервоара, 

укрепващата рамка и свързващите пръти между тях. След това подсилвайте усилващите 

решетки, скобите и краката на опорните колони 

Стъпките за сглобяване на рамката: 

a) Сглобете парче 3 с части 1 и 2. Използвайте винтове тип 1. 



   

б) Сглобете части 4 с части 1 и 2. Използвайте винтове тип 2. 

 

в) Сглобете части 5 и 6 с части 1 и 2. Използвайте винтове тип 2. 

 

г) Сглобете парче 7 с парче 2. Използвайте винтове тип 2. 

 



д) Сглобете парче 8 с парче 1. Използвайте винтове тип 2. 

 

 

2. Монтирайте резервоара. Извадете резервоара от кутията и го поставете внимателно 

върху опората. Поставете задържащия болт под резервоара през отвора в държача и го 

затегнете. Тази операция е задължителна преди монтирането на тръбите. 

 



Забележка: Проверете дали всички винтове са затегнати и картата е твърда. Сега можете да 

позиционирате системата, най-добрият вариант е югът. Избягвайте поставянето на 

системата в сенчести зони. 

Системата ще устои на температури от -30 градуса по Целзий. 

Зоната, в която е монтиран слънчевият панел, трябва да е в състояние да поддържа теглото 

си. Теглото на системите може да варира, в зависимост от неговия размер, от 100 до 290 kg 

при пълнене с вода. Използвайте нозете за поддръжка, за да я фиксирате сигурно. 

3. Монтиране на тръбите. Поставете силиконовите уплътнители (брой 10) върху тръбата 

на разстояние приблизително. 10 cm от отворения им край. За да облекчите тази 

операция, предварително намокрете със сапунена вода. Също така се овлажнява със 

сапунена вода и силиконовите уплътнения на котела и горната част на тръбите. 

Поставете тръбите в резервоара чрез леко завъртане. Не извършвайте тази операция, 

ако тръбите са горещи или имат прах или друг материал. След като тръбата е поставена 

в резервоара, издърпайте я и го поставете върху пластмасовите капачки на долната 

скоба. След като тръбата е правилно позиционирана, натиснете уплътнителя на 

бойлера. Проверете дали болтовете са затегнати. Внимавайте да не ударите 

вакуумните тръби по време на тази операция. 

Стъпки, които трябва да се следват за монтиране на тръбите 

а) Внимателно извадете тръбата от кутията 

b) Поставете уплътнението върху тръбата на отворения му край и го поставете на около. 10 

cm от края на тръбата 

в) Поставете концентриран сапунен разтвор върху тръбата върху мястото между 

уплътнението и края на тръбата (площта, която трябва да се вкара в резервоара). 

г) Нанесете термичната паста върху крушката на кондензатора и върху вътрешността на 

мястото, където ще бъде поставена 

 

д) Внимателно вкарайте края на тръбата в отвора на резервоара, като го завъртите по 

посока на часовниковата стрелка, докато дупката предотврати настъпването на тръбата 

(около 5 cm) 



 

е) След това завъртете обратно на часовниковата стрелка и го издърпайте надолу, за да го 

прикрепите към пластмасовия държач (артикул № 9) на носача (елемент № 8) 

 

ж) Натиснете уплътнението към резервоара, за да закрепите тръбата към резервоара 

Монтирайте предпазния клапан (P / T): 

 



Когато налягането в системата надвиши 6 бара или температурата на котелната вода 

надвиши 90 ° C, вентилът за безопасност и налягане ще се отвори. Монтирането на този тип 

вентил е задължително. 

препоръка 

За лесно почистване на резервоара, ако е необходимо, се препоръчва да се монтира 

дренажен кран на изхода за гореща вода, както е показано на фигурите по-долу 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА 

В случай на изпразване на бойлера е необходимо да се осигури постъпването на въздух в 

бойлера с помощта на соларен вентилатор или посредством вентил, с който ще се монтира 

системата при монтажа. В противен случай съществува риск от образуване на депресия в 

котела, което води до деформация. 

Използвайте изолирана тръба, за да издържат на замръзване:  

 

 При монтажа на панела се препоръчва да бъде разположен на юг с наклон от 10 ° 

20 ° югозапад. Уверете се, че панелът не е засенчен. 

 След поставяне и позициониране на панела, закрепете краката на рамката на 

платформата, където е завита. Препоръчително е панелът да бъде закотвен с 4 

стоманени жици, за да е сигурен, че ще издържи на силен вятър. 

 Проверете дали хидравличната система (тръби, клапани, връзки) е запечатана. 



 Ако панелът е поставен на покрива на сградата, ще бъдат взети всички необходими 

предпазни мерки срещу мълния. 

 За да се избегне изгарянето на гореща вода от резервоара, се препоръчва да се 

инсталира смесителен вентил, както е посочено в основната схема на инсталацията 

 Инсталацията трябва задължително да бъде снабдена с разширителен съд, който да 

поеме разширяването на водата в резултат на нагряване. 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

Забранено е да се напуска каничката с тръби, сглобени на слънчева светлина, без резервоарът 

да се напълни с вода. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕПАРАТА МОЖЕ ДА РАЗПРОСТРАНЯТ ИЗОЛАЦИЯТА НА 

ВОДОПРОВОДИТЕЛЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНА) ИЛИ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА КЪМ ЗЕМЯТА НА КОТЕЛА. 

Ако сте събрали панела и не можете да приключите работата на същия ден, задължително е да 

покриете с одеяла за тръби или с материал, който предотвратява преминаването на слънцето и 

предотвратява тяхното нагряване чрез излагане на слънце. 

 

Горната схема е схематична диаграма. 

За пускането на слънчевия панел в експлоатация е необходимо да се извърши инсталацията (и 

схемата) от специализиран монтажник, в зависимост от особеностите на сградата. 



 



 

 

 

РАБОТА НА УРЕДА 

ВНИМАНИЕ! 

 Преди напълване на системата с вода проверете дали всички компоненти работят 

правилно и след това напълнете системата с вода. 

 Не използвайте електрическото съпротивление без вода в резервоара. От съображения 

за безопасност препоръчваме да прекъснете работата на електрическия нагревател, 

докато не използвате гореща вода. 

 Ако налягането на студена вода е по-голямо от 6 бара, е необходимо да се инсталира 

редуктор на налягането, за да се осигури бавно пълнене на резервоара и да не се 

създават проблеми. 

 Ако тръбата има кондензация, това означава, че вакуумът вече не е запечатан и 

вакуумът се губи. Тази тръба трябва да бъде заменена. 

 Връзките на резервоара за вода трябва винаги да са свободни. Ако се запуши, 

съществува риск от деформация на водния резервоар или загуба на вода в зоната на 

вакуумните тръби. 



 За да се предотврати навлизането на замърсявания във водния резервоар, се 

препоръчва да се монтира механичен филтър за примеси върху захранващата тръба. 

Този филтър трябва да се проверява и почиства периодично. 

Той ще подава вода към котела чрез кран. След напълване на котела се очаква загряване на 

водата, след което отворете крана за гореща вода и регулирайте смесителния вентил така, че 

да получите топла вода при желаната температура. 

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ 

Неизправност  

Цената за повторно пълнене в малък басейн не се презарежда. 

Водата тече през предпазния клапан (P / T) 

Каузи 

Водното налягане е ниско. Филтърът е запушен или блокиран. 

Клапанът е блокиран или дефектен. 

Системата е достигнала висока температура или налягане. 

Разтвор 

Използвайте помпа. 

Почистете филтъра. 

Проверете връзката му. 

Отключете или сменете вентила. 

 


