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solara.ro srl 
Cluj-Napoca str. D. Bărceanu 8

tel/fax 0264-434 832, e-mail: office@solara.ro

Instrucţiuni de montaj

Colectoare solare tip
D-18-1500 şi D-30-1500

Ce unelte vă sunt necesare: un cuter pentru tăiat ambalaj, o şurubelniţă dreaptă, o cheie fixă de 
10, mănuşi de protecţie.

Asamblarea scheletului

1. Traversele laterale  se aşează sub corpul 

colectorului şi se strâng de acesta cu cele două bride 

Poz. Denumirea (D-18) buc. (D-30) buc.

1 Suport tuburi 1 1

2 Traversă laterală 2 2

3 Oglinzi reflectoare 17 29

4 Colector 1 1

5 Capace cauciuc 18 30

6 Suruburi, piuliţe şi fluturaşi pt. oglinzi 1 pungă 1 pungă

7 Bridă 2 2

8 Vaselină termică 1 1

9 Coliere tuburi 18 30

10 Tuburi superconductoare 18 30

Lista componentelorExemplu de montaj:
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2. Se montează suportul de tuburi  la partea inferioară a colectorului cu şurub şi piuliţă.

3. Se introduc colierele  în suportul de tuburi lasându-se desfăcute şi cu deschizătura în 
sus.

Montarea tuburilor
4. Se pregăteşte o soluţie de apă cu săpun pentru ungerea garniturilor de cauciuc  şi 

a interiorului găurilor în care intră tuburile în colector. Folosiţi un burete de bucătărie şi 
ungeţi bine atât tubul  la partea superioară (unde iese tubul superconductor) cât şi 
garniturile şi orificiul tubului din colector.

 Vă recomandăm să faceţi pregătirea tuburilor la umbră. Nu scoateţi tuburile din cutie 
decât imediat înaintea montării. Dacă sunt lăsate la soare, partea din cupru a tubului 
superconductor se va supraîncălzi şi produce arsuri serioase!

5. Capătul ţevii din cupru a tubului termic se unge cu vaselina siliconică livrată în colet, pentru 
un mai bun transfer de căldură. 

6.  Se introduce tubul în capacul de cauciuc . 
7. Se scoate tubul din cupru cu grijă cca. 25 cm trăgându-l afară din tubul de sticlă. Apoi 

capătul tubului din cupru se introduce în orificiul corespunzător din colector şi - rotind uşor 
şi împingând de tubul din sticlă până la limita la care este acoperită porţiunea transparentă 
din zona dopului - tubul superconductor va intra la loc în tubul de sticlă 

7.  Tuburile se aşează cu grijă cu capacul de cauciuc în partea deschisă a colierului de strângere 
de pe suportul de tuburi.

8.  Folosind o şurubelniţă dreaptă sau stea se strîng colierele cu grijă pe capacele din cauciuc, 
astfel încât tuburile să fie fixate şi să se elimine jocul.

Montarea oglinzilor reflectoare
9. Fluturaşii de fixare ai oglinzilor reflectoare  se montează înşurubând câteva spire în 

piuliţă -  câte doi fluturaşi la fiecare oglindă. 

10. Se aşează oglinzile în spatele tuburilor, se roteşte fluturaşul de fixare cu 90° şi, prin arcuire 
uşoară, se lasă să strângă pe suprafaţa tubului. Şuruburile se strâng suplimentar cu o cheie 
tubulară pentru o fixare mai fermă a oglinzii. Modalitatea de fixare a oglinzii reflectoare este 
ilustrată în desenul de mai sus. Oglinda trebuie să se aşeze cu cei doi umeri înguşti de la 
margina ei pe două tuburi alăturate.


